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mitt hjerta, att inför Eders Excellence
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Om jag kunde hoppas att ej miss*
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att ej hafva synts ovärdig eders Excel*
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Förord.

Ds jag företog mig att utgifva Rolf Sturlögs-

fions eller Gånge Rolfs Saga,. var jag ei okunnig
om de svårigheter, som kunde afshräcka en hvar

från detta företog. Dessa lågo ej blott i språ-

ket*), i varianterna**), i den aflägsna tidens lyn-

ne och seder} Ufven en annan betänklighet upp-

stod, hvilken sa nar förmält, mig att afsta från

ett företag, om bvars lyckliga utgång jag nära

Lade misströstat. — Ocb denna härrörde af den
allmänhet, åt hvilken detta försök, efter första

planen, var egnadt. På en tid af nära ett hälft

sekel har en närmare bekantskap mod vara för-

fäders literatur och lefnad allt mer och mer
förlorat sig bland oss, och de ädla bemödanden,

hviJka sedan ett decennium varit rigtade på å-

terväckandet af kärleken för vår forntids minnen,

hafva ej ännu fullkomligen hunnit det mal de å-

*) En för hand varande öfversättning oaktndr. Pering-

skölds Latinska Lar jag ej haft tillfälle att fä begagna.

**) Dessa äro ofta ej blott till sjelfva uttrycket och

dictionen, utan fifven till innehållet betydliga;

i synnerhet är den äldsta har befintliga handskrift,

hvilken tillförne ej synes blifvit det mindsta begag-

nad, afvikande från de öfriga. Utom hvad i upp-

lysningarne är anmnV t. finnes äfren en mängd andra

varianter, h vilka vid textens utgifvande skola utvi-

sas. Gema hnde jag Önskat få tillfälle att göra en

resa till Köpenhamn för att undersöka, om e'

äldre urskrifter der vore att tillgå; men n.*£ra

i min närvarande ställning oöfvervinnerliga hinder

hafva hittills nekat mig denna tillfredsställelse.



6yfta. Jag Ränner en öfversättares pligter att ge
sitt original, så mycket möjligt är, ej blott till

anda utan äfven till form enligt sin urbild. Men
om man, genom ett allt för noggrannt efterbildan-
de af originalet, skulle löpa fara, att icke blifya
förstådd eller åtmindstone ej senterad af den
fclass bland läsare, åt bvilken ens möda egentli-
gen varit ämnad, monne man ej gör * bättre
att — till en början — ge en öfversättning, som,
utan att vara otrogen, likväl ej vägrar sig den fri-

heten, att återge den gamla Sagan i en drä^t
som ej allt för mycket frSnstöter den närvarande
tidens vid den archaiska stilen ovana läsare?

Tvekande mellan dessa skäl och dem, som
tala för en stiängt verbal öfversättning, har jag
trott mig finna en utväg att förena bådas fordrin-

gar. Då de svårigheter blifvit undanröjde, hvilka
hittills hindrat och ännn hindra Isländska
textens utgifvande, skall den åtföljas af en
ordagrann öfversättning. Måtte alltså dessa
båda ofversättningar af billiga granskare ej be-
dömas ur samma synpunkt, då deras bestäm-
melse alldeles icke är den samma! Den sedna-
re är ämnad It vetenskapsidkaren och den lärda
forskningen. Denna deremot är bestämd att, ge-
nom det intresse den kan väcka hos en större
publik, bidraga till upplifvandet af ett mera all-

mänt sinne för vår forntids enkla storhet.
Hvad de historiska upplysningarna beträffar

som åtfölja denna Saga, skall man kanske anmär-
fca, att de utfallit nog rikligt och intagit för stor
volume 1 förhållande till texten. I detta fall har
jag ingen ting att anföra till mitt försvar utom
hvad jag i min anmälan redan nämnt, att jag näm-
ligen dermed Ssyftat deras undervisning, som till-

äfventyrs äro mindre bevandrade i våra gamla



häfder, och alt, om en gynnande afsättnlng befor-

drar fortsättningen af detta arbete, jag pS sådant

sätt hoppas hlifva i stånd saft att lemna ett nå-

gorlunda rikhaltigt Repertoriuri för en Nor-

disk Archseologie, sä mycket mer ländande till

upplysnings spridande öfver denna del af de

Nordiska Antiquiteterna, som läsningen dera£

skulle underlättas och hlifva allmännare genbm
den behagligare anledning sjelfva Sagorna der-

till lemna.

Rättelser:
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INLEDNING. fcJ

Det var i nionde århundradet, som
Korges många små sjelfständiga Pie-

geringar slutligen måste uti den tap-

pre Konung Harald HårFager erkän-

na sin Öfver-Herre. Men en stor

del af dessa storättade och hö^sinte
Invånare valde heldre att annorstä-
des söka sig nya boningsplatser, än
att underkasta sig envålds Regen-
tens spira. Norriges ädlaste ochVör-
nämsta familjer sökte sig utom Skan-
dinaviska halfön en fristad för sitt

gamla Regeriugssätt och sin frihet.

Island, ännu ej förtryckt af klima-
tets hårdhet, utan herrligt genom en af
Heklas eld uppdrifven och underhål-
len vegetation, blef nu en passande
tillflyktsort för dessa utflyttningar.

Här räddade sig, med " Skandinavi-
ens frihets-älskande Invånare, äfven

v



deras gamla inrättningar och tttiri*

nen. Sagor och qvaden öfver be-

römda förfäder lefde hos dem i en

kär åta nka. Slutligen bekante med
skiifkonsten, gjorde Isländarne sina

Landsmäns och Förfäder? bragder

och samfnndslif till första föremå*

let för sina anteckningar. En hän*

delse— att för största delen af utflytt*

ningen Rongl. Ynglinga-ätten var yt-

ersta stammen—tgjorde att äfvenSver*

ges äldsta urkunder hos dem förva-

rades* Isländarnes anteckningar öf*

ver denna sin stamätt hafva seder-

mera b li fVi t häfdeforskaren af vigt

i Sverges äldsta Historia* Det var

dock ej Isländarnes afsigt att skrif-

va en allmän Nordisk Historia^ utan

blott sitt eget lands 'och sina Förfä-

ders. Med Ynglinga-ätteiis störtan-

de från Svea Thron upphöra således

de egentligen Historiska, samman-
hängande underrättelserna om Sver-

ge*, utom hvad deraf mera tillfäl*

listvis kan förekomma i deras Sagor*



Men det är ej blott genom des*

sa egentligen Historiska uppgifter el-

ler de strödda Historiska facta, hvil-

ka här och der förekomma, som des-

sa Sagor blifva för oss ro ärlivärdiga*

Det är hela den Isländska Litera-

turen, som i och för sig sjelf äger

ett afgjordt Historiskt värde, i den
mon utflyttningen öfverförde till Is*

land en för hela Norden gemensam
samfundsanda med alla dess mån g*

falldiga yttringar i lefnadssätt, in-

rättningar och plägseder. Dessa

planterade de om i sin nya jord:

de nya stammarne uppväxte snart

och liknade fullkomligt de gamla*

Häraf kan förklaras, hvårföre vi med
största rättighet tro oss i de gamla

Island arnes häfder kunna se en bi,ld

återspeglas af Skandinaviens fordna

Hjelte-lif. Dessa framställa väl spe-

cielt Isländska händelser, men teck-

na de inrättningar, de seder, det

sinne och lif, som fordom var hela

Skandinaviens; teckningar, h vilka gif*
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va forstaren mången gång vigtigare

underrättelser, än de få nu befint-

liga qvarlefvor af egentligen Skandi-

naviska -urkunder, Sagor och Chröni-

kor.

Hos Isländaren hade ej änmx
kraften, modet eller äfventyrs-lustea

utdött. Dessa egenskaper vorojem-

te gamla vitterheten inom deras fri-

stat i sill fulla glans. Deras snäc-

kor gingo öfver hafvet, Hjeltar och

Skalder utgjorde besättningen. De
förra förvärfvade ett vidt fräjdadt

namn och hemförde rof till sitt fo-

sterland 5 de sednare kunskaper och

kännedom om fremmande länder och

deras Invånare. Dessa nya idéer ut-

tryckte de uti Sagor, inom hvilkas

sfer man nu ej mindre upptog främ-

mande länder än fordom det egent-

liga Norden.

Medeltiden—denna tid af många
så öfverdrifvet både berömd och las*

tad, men som en opartisk åskådare

måste erkänna för den nya verldens
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Heroiska och Poetiska tidehvavf—stod

just nu uti sin blomma. I, södra

och vestra Europas länder hade me-

deltidens underbara lynne framal-

strat ett nytt slag af Snilleverk, Ro-

manen. Ej.underligt, att den Nor-

diska naturen, sä öppen för det djup-

sinniga och idealiska, äfven ville

tillegna sig denna slags Literatur,

och gaf i utbyte åt söderns folkslag

I

sina egna inhemska berättelser. Till

ocli med är det troligt*), att de i

obunden form föredragna Roman-
tiska berättelserna leda sitt ursprung

från Norden. Åtminstone hafva
%

de
' i det sydligare Europa först upp-

kommit i det af Norrmän intagna

och iippfyllda Normandie. Häraf
den mängd Sagor, hvartill man ej

kunnat finna annan grund än den
liknelse de bära af att vara dels ef-

*) En anmärkning, hvilfcen, femte dem ofver

]
Isländska literaturens utgrening, och dess be-

arbetande i Sverige, är meddelad af Försto

Aman. vid Kongl. Biblioth. Herr Lorenzo

Hammarsköldt



te rb i I d ninga r, dels öFversä ttn i ngar

af sydliga folkslagens Romaner,

Norden hade alltid lyssnat till

den upplomstrande Isländska Lite*

raturen och skänkt den sitt bifall.

Ännu lefde och berättade, sjöngQ

och belöntes dess skalder och Sago-

täljare i Nordiska Hofven, Sålunda

upplifvade dessa i Norden ej alle-»

nast minnet af det fordna Hjelte-

lifvet genom de rent af Nordiska

och Historiska Sagorna; man roade

sig äfven i sina samqväm med des-

sa Romantiska berättelser, hvilkas e-

gentliga hemland södern var. * Men
härvid inträffar den märkliga om-

ständighet att, ur livad land och från

hvilket folkslag Sågotäljaren hämta-

de ämnena för sina berättelser» gaf

han dem alltid en afgjord Nor-

disk ton, färg och iklädning. Engel-

ska, Tv ska och Franska Riddare

blefvo förvandlade till Nordiska käm-

par och deras damer till Inbyggare

af Nordens Frustugor, Så mycket
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Mtian kunde, lånte man åt dessa

Hjeltar de Nordiska sederna och

tänkesätten. Häraf blir tydligt,

Iivårföre äfven dessa Sasjor, utan

egentlig Historisk grund, intressera

så väl den Philosophiske Forskaren,

som den der blott läser för sitt

nöje. Det är också icke blott ma.
gra namnlängder eller isolerade o-

frngtbara facta> vi söka i Historien»

Vi söka sjelfva lifvet och andan, som
ger händelserna deras egna charäk-

ter.

I denna anda tyckas äfven vå-

ta äldre Isländska Literatörer och

Antiquarier hafva arbetat, ehuru ej

fullkomligt medvetne af denna sin

tendens. Det är nämligen bekant,

med hvilken fördom våra Håfde-

forskare, fiån Johannes Magnus och
Messenius* ifrigt sökte att framställa

Svenska Nationen och Staten såsom

6en äldsta af alla, och från hvilken

Kela den öfriga verlden fått sin cuTi

tur och sina vetenskaper. Detta viU
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I

le Johannes Magnus bevisa -ur Jor-

nandes och Procopius, och Buraeus

framläsa ur våra runstenar; men
den källa till upplysningar, häntycU

ningar och gissningar, som uti Islän-

darnes gamla literära skatter förva-

rades, var för våra Lärde alldeles

obekant, ända till dess under Konung
Carl X Gustafs krig ett Danskt

skepp blef uppbragdt och infördt

till Götheborg, hvilket, utom andra

Passagerare, hade om bord en Is-

ländsk yngling, Jonas-' Rugjvtan be-

nämnd, född i Pvugstad i Holums
Socken år 1627. Af en händelse

vistades vid detta tillfälle Riks Drot-

set Pehr Brahe i Götheborg, och

han omfattade denne yngling med
en Maecenatisk ynnest, skickade ho-

nom först till den nyss stiftade Scho-

lan på Visingsö och derifrån till

Upsala. Här gjorde han bekantskap

med den utmärkte Forntidsälskaren,

Professor Verelius, för hvilken han
Visade ett gammalt Isländskt Manu-



script, som han med sig fört, inne-

hållande Hervara Sagan jemte

Herauds och Boses Saga, samt

Löpt Guttorm ssons så kallade

Clavis metrica. Häraf lifvades

Verelii håg att lära känna dessa

skatter, och Rugman blef hans Lä-

romästare i Isländska Språket. Ve-

relius skaffade nu Rugman ett Aka-

demiskt Stipendium, lagade så, att

han, på publik bekostnad, skicka-

des till Köpenhamn att hitskaffa

Isländska Handskrifter, och befordra-*

de hans anställelse såsom Amanuens
vid Antiquitets Collegium. Och vi*

sade han sig värdig denna välvilja

genom utgifvandet af åtskilliga skrif-

ter, såsom : Greinir or theim gaum-
luLaugum, Upsala 1667. Q'o—Nord-
ländslia Kominga-Sagomci, och Tkfo-

nosyllaba Islandica cum luterpre-

tatione Latinet, Upsala 1676 8 ;yö>

utom en mängd, dels Svenska* dels
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Latinska versioner af Isländska Co-

dices, h v il k a ännu i Handskrift för-

varas. Detta styrkte vederbörande

i den 'meningen, att det för tyd-

ningen af Fäderneslandets Antiqui-

teter vore af yttersta vigt, att här-

städes, för Isländska Handskrifters

hopsamlande, ren sk rifvande oeh öf-

versättande, på publik bekostnad

underhålla infödda Isländare, och

inkallades derföre, efter Rugmans
död 1679, genom Grefve Carl Gxl-

lenstjernas försorg, år 1681, Gud-

mund Olofsson (född 1652, död 1695),

bekant af Sturlög Starfsammes
m. fl. Sagors utgifvan de. Efter hans

aflidande lät Cancelli-Presidenten

Gref OxekStjerna tillskrifva den be-

römde Torfaeus, med uppdrag att

utvälja Gudmund Olofssons efterträ-

dare, och föreslog han den i Dan-
ska Litteraturen sgdan så ärofullt

bekante Arne Magnussen; men bå-

de hans eget och hans medhjelpares
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Asgeir Jonssons engagerande i Sver-

ge misslyckades genom Secretera-

ren Utterclos försummelse. Emel-
lertid hade år 1632 till Stockholm
anländ t Gudmund Olofssons Bror

i

Helge Olofsson och dess medlärjun-

ge i Skalhö! ts Schola, Arngrim Jons-

Son, h vilka efterföljdes, år 1634, af

Jon Vigfusson, år 1636 af Löpt Jo-

sephsson och, år 163.7, af Gudmund
Gudmundsson. Genom dessas om-
sorg och flit afskrefvos icke allenast

en stor mängd Isländska Pergaments

Codices, utan kännedomen af Språ-

ket utbreddes så vida, att med år

1697 man alldeles kunde, för Anti-

qvitets Collegii tjenst, umbära in-

födda Isländare och anförtro Ama-
nuens-beställningen åt Södermanländ-

ningen Gustaf Rosendal.

Tydligast märker man dock in-

flytandet af dessa Isländares under-

visning genom de Upplagor af Is-

ländska Skrifter, som infödda Sven*



skar besörjde. Liksom Verelius var

den förste, hvilken här lä,t Rugmau
inviga sig i det Isländska språkets

Mysterium, var han också den, som
deraf drog den mesta nytta, enligt

hvad hans öfversättningar, uppl äg-

de Sagor och framför allt utarbe-

tandet af Index Linquae veteris

Schyto-Scandicde tr. Upsal. 1691 FoL
nogsamt ådagalägga. Imellertid täf-

, lade med honom, i nit för detta

Studium, hans stvfson J. I. Reen-

hielm, som, utom de Sagor, han ut-

gifvit, äfven på Isländska författade

en Klaugu Gratir yjir M. G. de

la Gardie, Upsala 16674:0, och hans

vän Olof Rudbeck, Atlanticans o-

dödlige författare, dessutom känd

som öfversättare och utgifvare af

några Isländska Sagor. Deras fot-

spår följde Pftrus Saean, tvä iine;

Peringsköldar, Fader cch Son, för-

tjente af många i denna väg utgif-

na verk; Grefve Gustaf Bonde, soxn,
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l
utom an cl ra antiqvariska arbeten, öf-

versatt Rolf Krakes Saga på Sven-

ska och Latin, och denne Herres

gynnade Clienter: E. Jul. Biöbner,

som samlade en stor mängd Ro-
mantiska Sagor, hvilka han tillhopa

utgaf under namn af Nordiska
Kämpadater; Johan Göhansson, de

båda Eddornas ofullständige och o-

tillförlitlige utgifvare, samt N. R.

Brockman, m. H.f)> Men genom des-

sa sednare Philologers öfverdrifnin-

gar, och, om jag så får uttrycka

mig, historiska vidskepelser, samt

von Dalins parodier, hade detta

studium nu mera så fallit i anseen-

seende, att man icke äger något

j-) Hvilkas arbeten ej liro tryckta:

Sv. G. Wi Is km a n Öfs. Grirn Lodinkins, Kse-

til Haengs och Orvar Odds Saga på Latin. »

N* Wessmanj Ulf Uggassons Saga.

G. Dablstedt: Samson Fagr. Saga.

C. Hagelberg: Kon» Alfs och nan» Käm-
pars Saga, Elis Saga, Ivnytlinga Saga, Rafn
och Gunlög Ormst. Saga, Och tillika med

3Mi ö 3 n. B r o c k m a n : Romund Grinsson*

och Niala Saga.
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spar till att, under hela tiden ifråu 1

Brockman till slutet af sist förflutna

sekel, någon Svensk sysselsatt sig
j

med Isländska Skrifters öfversättan-

de mer än CommerceRådet M.
Adlerstam, som efter sin död till

Kongl. Bibliotheket testamenterat

handskrifter, redactioner och öf-

versättningar af några Isländska

Sagor.

Visserligen är ingen af dessa I

äldre upplagor fullt tillförlitlig. Man
märker tydeligen, att desse ofvan-

xiåmnde Män saknade nog grunde-

lig grammatikalisk kunskap ordsprå-

ket för att rigtigt läsa gamla, gen-
j

om abbreviaturer försvårade Hand-
skrifter och med säkerhet tolka

vårdslöst copierade och corrumpe-
j

rade texter. Men otvifvelaktigt, onx I

man besinnar, hvad dessa Lärde ut-

rättat, utan de lexicographiska hjelp-

redor och den förträffligt utarbeta- i

VIe Språklära, hvarxned våra Gran* f



liars ädla bemödanden hegåfvat vå-<

ra tider, skall man kanske inse, att

det nu mera icke bör vara omöj-

ligt för den ihärdiga fliten att, utan

infödd Isländares handledning, i grund

lära sig det gamla Norraena Språ-

ket, hvilket väl ej heller är precist

det samma, som nu talas på den

Romantiska ön, hvars volcan, så i

moraliskt, som i physiskt hänseen-

de, utbrunnir. Visst är åtmindstone

att, om dessa gamla pfyef,sättningar

icke fullrigtigt verhotenus tyd t tex-

ten, hafva de dock förträffligen, i

synnerhet de hvilka vi erhållit af

Yerelius, den äldre Peringskjöld,

Grefve Bonde och Björner, uppfat-

tat Originalernas anda och återgif-

vit* dem i en vältalig, nummerfull

diction, der Svenska Språket spe-

lar med hela sin ursprungliga man-

lighet och styrka.
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Se vi åter på innehållet* af de

Sagor, dem man till bearbetning

sig företagit, så märka vi, att valet

till det mesta fallit på dels mythi-

ska, dels på rent af diktade Roma-

ner. Men detta har dock icke skett

af ett slags poetiskt behof för inbild-

ningens och känslans starkare sysslo-

sättning än den, Isländarnes rent hi-

stoiiska anteckningar erbjuda, då de

till det mesta endast sysselsätta sig

med enskilda personers bosättning

och öden på ön. Man leddes ver-

keligen af ett Historiskt intresse:

man ville i dessa Monumenter fin-

na bestyrkelse på föreställningen om
Svenskarnes Atlantiska ursprung, och

derföre tog man hvarje Isländsk Ro-

mantisk Dikt för rent, obestridligt

Historiskt factum, emedan det var

lättare att ur en sådan utleta livad

Hypothes man behagade. Derigen-

om blef det så lått för en hvar, som

icke ser Historisk sanning i annat



än livad chronolqgiskt kan uträk-

nas, att beskratta ett bemödande,

h vilket, ehuru ädelt och genialiskt

till sin grund, utfördes med en o-

neklig förvillelse. En sundare sans

har dock nu mera uppvaknat med
den nylifvade ifvern för en Foster-

ländsk Literatur, och denna, hop-

pas man, skall, genom dess Idkares

betänksamhet, skydda detta Studi-

um hädanefter för det missöde, det

fordom undergått — hvilket en hvar

vän af det sköna och originella upp.

rigtigt måste önska. Det är näm-

ligen nu mera temligen allmänt er-

kändt, hvilket stort värde de äldre

Nordiska Mythologiska Dikterna ä-

ga, de der symbolisera det helas

daning och tingens ursprung, öden

och undergång, med en djuphet, som
antyder, huru nära de varit källan

af den äldsta Revelationen, men äf*

ven med en finhet och ett poetiskt

5*

»
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lif i bildningen, som göra dem, äf-

ven från konstens sida, intagande

och beundransvärda. Äfven Sagan,

ehuru mera prosaist i sin drägt,

har dock icke blifvit lottlös på den-

na Gudoms-eld, och framställer,

i en diction, som i anseende till

sin manliga gång, naiva godhjertig-

het och rent lngna utveckling är

exemplarisk, de skiftande strålarne

af ett ungdoms, friskt kämpalif,

hvilka brutit sig mot en rik och

lättrörlig inbildnings klara spegel.

Och genom alla dessa Vitterhets-

Stycken, de må framställa sig i for-

men af Mythiska Lärodikter, Drott-

qväden, Rimur, Sagur eller Aevintyr,

flyter en ädel och rik jernådra, som

med behörig skicklighet ledd öfver

i a uti vår nyare Poesi, skall gifva

den en äkta Nordisk Individualitet,

öppna våra konstnärer nya tillgån-

gar och gifva dem nya, naivt origi-

nella förebilder samt meddela åt al-
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la den friskhet i hög och sinne och

den fria Diktarblick, som näres på
den klara hafsböljaii och mellan de

höga af snöströmmar badade klip-

porna. Man läse den Siste Skal-

den, man höre Vikingen, sjungas, el-

ler man äskade Thor, Oden, Freyr

och Valkyriorna i Fogelbergs och

Sandbergs bildningar, och man skall

ej tveka om, livad bekantskapen med
Islandäfnes snilleverk förmår uträt-

ta till framalstrandet af en äkta

Nordisk art och kraft.

Då man vill arbeta för detta

ändamål, är det väl vigtigast att sö-

ka bereda bekantskapen med da äk-

ta Poemerna, så väl de äldre theo-

|

goniska, som de sednaremera histo-

riska. Men äfven Sagorna innehål-

la så mycket eget, kiaftigt och skönt

uttänkt, att de nödvändigt måste

åtfölja Qvädenas Studium, för att

gifva det helhet och fullständighet.

Och, kan hända, bedrager man sig

% /

I
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icke, om man i detta fall lägger

mesta vigten på de Mythiska och

Romantiska ibland dem. Hvilka

trakter på Island den eller den rike

bonden först bebyggt, huru hans

ättlingar häfdat sin ända jord, huru

de skipat de härkomliga Lagbruken

o. s. v. — det intresserar oss föga

att veta, men att se dessa våra Ur-

fäders stamförvandter i det inner-

sta af deras lif, åsigter, lefnadssätt

och seder, att förvärfva en klar, åskåd-

lig och blifvande bild af tiden, det

- är ändamålet med vårt Studium, och

det g-rfver oss den Romantiska Sa-

gan lika så säkert som den Histo-

riska' (emedan det icke i de dagar-

ne var bekant att gifva sina com-

positioner en idealisk allmänlighet,

som gaf dem hem i der rena, tom-

ma intet), men i en lifligare fram-

ställning och friare utveckling.

Det är också egentligen vid des-

sa, man till en början trott sig bö-
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ra fästa sin uppmärksamhet, under

fullgörandet af pligten att forine*

delst öfversättninsar bekantgöra de

Isländska Literära skatter, som å.

Kongl. Bibliotheket i Stockholm för-

varas, och. utur hvilka de mera hi-

storiska anteckningar framdeles sko-

la följa. Imellertid har den verk-

lige Lärclomsidkaren och Fornfor-

skaren rätt att, öf^er dessa skattei^

begära en uppsats, som icke läng-

re bör undanhållas.

. Men det torde för de flesta Lä-

sare icke vara obehagligt, om man
före en sådan förteckning meddelar

en kort öfversigt af de serskilda ar-

ter, i hvilka denna Literatur ut-

grenat sig:

I. Den äldsta af dessa arter ut-

göres ovedersägeligen af de My-
thiska Qvädena, i det så kalla-

de Fornyrdalag, af hvilka de fleste

finnas intagne i den Samling, som
är känd under benämningen Sae-

I

t
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mun cl ar Edda; men det glfves

dessutom ännn några andra, såsom

Hallmundar-liod eller Berg-

bua-Tha t tu r m. fl., ehuru kan hän-

da af en sednare tid. De förnäm-

ste af dessa Sånger, såsom Völu-

spå, Håvamål, o. a. följde troligt-

vis de ädla kolonisterna från Mo-
derlandet till deras lyckliga ö, der

de bibehöll o sig till följe af Islän-

darnes länge underhållna afsmak för

Christendomen; Nämnde Sånger om-

fatta nämligen hela Systemet af den

gamla Skandinaviska Theogonien el-

ler Asaläran, till hvilken äfven hö-

ra qvädena om Sigurd Fofnisbane,

Brynhilda o. a. såsom Gudarnes af-

komlingar med mennishors döttrar.

II. Som intet Samhälle kan be-

stå utan Statsförfattning och Lagar,

måste Isländarne på sin ö äfven

dermed förse sig, och alltså består

den andra arten af Isländska Lite-

raturen utaf de Isländska Lagar-



ne, bland hvilka den så kallade

Grågås, äfVen som Aidsivia-
things, Gulathings och Frosta-

things Lagen förtjena Forskarens

nogaste uppmärksamhet, ehuru de

visserligen icke innehålla annat än

genom de inbragta Chiisteliga idé-

erna beredda modificationer af de

gamla hedniska Stadgarne.

III. Till den tredje arten tor-

de böra räknas de .dels Annalisti-

ska, dels Genealogiska antecknin-

garne om Islands första bebyggan-

de, om vissa utmärkta män bland

Kolonisterna eller märkvärdiga per-

soner bland deras efterkommande

Bland dessa slags anteckningar ut.

märka sig såsom de äldste Are
Fr o des Schedae m. fl. De voro

till en början af ett temmeligen

torrt och magert föredrag, endast

för den historiska forskaren af in-

tresse; men allt som folket fick

*tter och mer smak för de romanti-
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ska berättelserna, lade Sagoberåt-

tarne mera vigt på framställnings-

sättet och sökte att genom mera

utförlighet och inblandade dikter

gifva det högre liflighet och behag.

IV. Efter dessa Isländskt Hi-

storiska Sagor följa närmast i tiden

de Historiska Q vä den, dem Is-

ländska Skalder sjöngo till heder

och berömmelse för de Furstar,

livilka med aktning och välvillja

mottogo dem i sina hoL Dessa

qväden formade sig i anseende till

det yttre skicket dels på de gam-

la mythiska Poemerna, dels afFatta-

des de i den versart, som kallas

drottmaelt eller i någon af den

roångfalldiga Riinhenda. Bland des-

sa äro Thiodolfers Ynglinga-

tal, Lo dbrokarqvida, Håko-
11 ar mål, o. a. Fu dessa och dyli-

ka Sånger grunda sig

V. De Historiska^ Sagor, hvilka

omfatta sådana händelser, som till-



dragit Sig utom Island, och i hvil-

ka andra än Isländare deltagit.

Bland dessa äro Snorre Sturlesons

Heims Kringla i anseende till dess

förträffliga framställningssätt ocli

den äkta historiska anda, i hvilken

den blifvit författad, onekligen den

förnämsta, ehuru ej den äldsta i

sin genre. Då Isländarne alltid an-

sågo sig såsom ädla och fria barn

af det klippiga Norge, är det för-

nämligast ämnen ur detta lands

häfder, med h vilka de h eld st syrsel-

satte sig, och dernäst med de Sta-

ters, såsom Danmark och England,

med hvilka Norge på de tiderna

stod i ett närmare förhallande.

Deremot har den Svenska Forska-

ren väl att för sitt lands fornmin-

nen i de Isländska Sagorna göra

det minsta bytet, då vårt Fäder-

nesland sällan på annat sa^t an

i förbigående omtalas, efter föran-

/ i
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ledning af någon tillfällig rapport

med Norge.

VT. Imellertid hade dock, allt

Inbyggarnes motsträfvande oaktadt,

Island blifvit Christnadt, och dess

Folk omfattade nu den nya läran

med lika ifver, som de ständigt hängt

vid den gamla. Det Piomerskt Ka-
tholska Klereciets Legender blefvo

nu här bekanta, och med folkets

håg för det underbara, var det så-

ledes icke att undra på, det icke

allenast nästan , alla af dessa Legen-

der på Isländska öfversattes, utan
äfven- att Originela berättelser i

mängd uppkommo, handlande om
öns egna Biskopar och andra heliga

män.
VII. Christnade, trädde Islän.

darne lättare i vänligt förhållande

med det öfriga Europa, som redan

långt för detta erkänt Påfven i

Rom för Kyrkans synliga öfverhuf-

yud. De lade sia vinning om att

>
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lära känna dessa sina nya vänners

seder och bruk, grepos snart af de-

ras Romantiska andä, förde- i den-

na anda uppsatta konstverk öfver

till sin ö, naturaliserade dem der

och förökade dem genom egna ori-

ginella productioner. Så uppkom-
mo dessa diktade Sagor, hvilka ut-

göra det rikaste Schaktet i Isländ-

ska LiteraTurens guldgrufva. De
Fornforskare, hvilka endast och al-

lenast sökt efter historisk vinst i

dessa Isländarnes snillrika skrifter,

hafva försmått dessa deras Roman-
tiska alster, och likväl äro de kan-

ske en bland de vigtigaste och lä-

rorikaste beståndsdelar af deras vit-

terhet; ithy man här icke allenast

far de mest träffande skildringar

af tidens seder, bruk och tänkesätt,

utan de lemna oss i så många fall

de vigtigaste documenter på odlin-

gens utveckling öfver större delen af

Europa under Medeltiden, emedan,
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endast med undantag af den Spän-

ska Pioraati-Cyclen om Cid och A-

madiSj de annars tillegnat sig och

Islandiserat de serskildta romantiska

ämnen, som i Europas olika länder

under Medeltiden voro gängse. Vi

kunna derföre skilja denna stora

fach af Isländska Literaturen i föl-

jande Xi tiaérafd elningår:

a) Först tyckas Isländarne haf-

va gjort sig bekanta med den En-
gelska R 'O m an- C y cl en om Kon-
ung. Art us, den Godefroy de

Montmouth med sin Historia
Brittonum först gifvit consistence.

Hit höra icke allenast de månsfall-

diga Sagorna om Konung Artus

sjelf och Riddarne vid hans runda

bord: Perceval, Gavian, Ivein, ra. fl.

utan äfven de som på ett eller an-

nat sätt sluta sig till denna dikt,

såsom den om Samson Fagref Sa-

gan om Wilhialm Siöd o. s, v.



XXIX

b). Den Tvska Rom an -C y.

cl en, h vilken Isländarne derefler sy-

nas hafva tillegnat sig, grundlades,

som bekant är, af de båda herrliga

gamla Tyska Poemerna: Lied der
Niebelungen och Das H eld e ta-

bu ch, behandlande ämnen, hvilka

genom uråldriga Mythiska qväden
voro inhemska i Norden, men nu
här framställdes i ett Christeligt-

Theutoniskt skick. Afven i denna
gestalt upptogos de af Isländarne

och föredrogos i Wilkina-, Niflungä-

och Blomsturyalla Sagorna, till hvil-

ka sluta sig Norra Gests och Rac
nar Lodbroks Saga. Men ifrån det

Tyska slägtlandet öfverförde de af-

ven de romantiserade dikterna om
Tröjas undergång och Italiens be.

byggande afAeneas, som Wolfrarnvoii

Eschenbach och andra besjungit, samt
åtskilliga andra mera rent Tyska
ämnen, som af den tidens Schwa-
biska Skalder blifvit utförda.
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c) Dcrefter lånte de ifrån sina

Stamforvandter i Normandie de äm-

nen, hvilka höra till den Franska
Roman-Cyclen om Carl den
Store och hans Pairer: Roland, Ri-

nald m. fl. samt hans olyckliga fall

på slätten vidRoncevaux, äfvensomde

i samma anda utförda berättelserna

om Alexander dén Store och andra

hjeltar, hvilka utgöra den ui gamla

Franska Litera turen.

d) Ja äfveri från det annars

så föga Romantiska Italien hemför-

de de och Islandiserade några dik-

ter, t. e. den om Virgilius, såsom en

Trollman, och några Sicilianska äf-

ventyr.

e) Slutligen måste här nämnas

den stora mängd af Romaner, hvil-

ka endast skylla Isländarnes egen

phantasi så väl för sin uppfinniqg,

som behandling, t, e. Sagorna om
Sigurd Thögla, Sigurd GarJ Fraekna

,

Asmund Kappabane o. s. v. Och

i i
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brukade de härvid dels alt upp-

taga våra verkliga personer, hviL

L*as händelser, erhållne genom gam-
mal tradition, de genom dikter ut-

smyckade, dels diktade de så väl

personel na, som händelserna.

VIII. Vid ungefär samma tid,

som denna romantiska Sagoart på
Island uppkom, började deras Skal-

der, dels att sammansätta i de gam-
la inhemska versarterna Qväden öf-

ver ämnen utur den kathohka
Trosläran, bland hviika det bekan-

ta Lilium är det förnämsta, dels

ock efter den förebild, som de Pro-

vencalska och Schwabiska Skalder-

na lemnat, på Rim besjunga vissa

personers hela lefnadshändelser, hvii-

ka stycken äro kände under benäm*
ningen Piimur. De valde för des-

sa så väl personer ur den utländska

Romanverlden, som ur den inhemska.

IX. Åndteligen uppkommo i sed-

nare tider, bebådande den Oiiginel-

/
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la Literaturens förfall, åtskilliga

Lärde, hvilka egenteligen sysselsat-

te sig med att commentera de gam-

la lärda skatterna» Förebilden lem*

nade Snorro Sturlesoa i sin Edda,

om den annars är af denne snillri-

ke Häfd atecknare, och hans Exem-
pel följdes af Jon den Rike i hanS

Hattal ykill, Jon Gudmundsson Laer-

di eller Målari, o. a.

X. Vät sammansattes nu äfven allt-

jemnt Sagor i den fordna Roman-
tiska andanj men någon ny art upp-
kom icke mera, om man éj dertill

vill räkna, att de längre berättel-

serna sammandrogos till små korta

Noveller, kallade Aevintyr, af hvil-

ka vi äga flere i behåll. Men egen-

teligen förgick den äkta originella

Literaturen på Island till följe af

Landets sednare olyckor och öpp-
nad t tillträde för fremmande in-

flytelse på tankesättet genom Lu*
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thérska Reformationen. Och derfö-

re utgöres dess sista del af

XL Den Isländska Bibelöfver-

sättningen och de Psalm* och andra
Andaktsböcker, hvilka i Lutherskt

protestantisk anda uppsattes.

XII. Härtill kunna afven räknas

några af de i Sverge inkallade Is-

låndaies och infödda Antiqvariers

gjorda anteckningar, uttir Sagorna,

livilka vi ännu förvara.



Förteckning öfver de Isländska

Handskrifter , Iwilka pa

Kongl. Bibliotheket i Stock-

holm förvaras.

Största delen finnes uti Skåpet N:o 29 i Nedra
Galleriet; de med signaturen C. uti N:o 27, och
med F. och L. i N:o 23.— Memhr. betecknar en Per-
gaments Cociex, och Cart. cn af papper, h\'ilka benäm*
ningar bestamma 2ne afdelningar ar Samlingen.
Tecknet * utvisar här ett Fragment eller mer och
mindre defect stycke»

[ Tecknet f betecknar Utdrag, öfversättning elle»

cencept dertill.

I. Mythislici Qvädeii.

Den Poetisfca eller den sR kallade Seemundar
Edda — Cart. Fol. 34: 2 f- ^. g« 3* a« it. c. d.

iCart. Q:o 5.

I, Del. utgifven med Latinsk öfversattning i

Köpenhamn, 37ö l » 4 :to *

II. De), är derstädes färdig att lemna pressen.
Utgifves i Stockholm efter Prof. K. Rasks Be-
daction med Svensk Öfversattning af Kongl.
Hof.Pred. A. Afzelius.

Öfversatt på Danska af B. C. Sandvig % Köpen-
hamn, 1785.

Fa Engelska af A. S. Cottlei Icelandic Foetry
or the Edda of Saemund. Bristol, 1797* 8*o«

Pä Tyska af F. H. von der Hagen: Lieder der
älteren oder Sciemundischen Edda mit einer

Einleitung uher die Geschichte und das Verliält-

niss dieser Nord. und Deutschen Dichtungen, Ber-
lin \Qi2. Af Gråter i Nordischen Blumen^ Leip-
zig 17895 äfven af Herder, Grim* m. fl» äro
Eadiska Sånger utgifne.

En öfversigt öfver Mythologiska Studiunj ocjb

<
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Edda Literaturen finnes uti Inledningen till

V rot. Nverups Pporterbuch der Skandinavischeti

Mythologie, Köpenh. iQl6. Q:o

En Förteckning på tryckta Upplagor af så väl

Eddorna som Sagor är uppsatt af Prof. .P. JE.

Muller i företalet till Biörn Haldorsons IsL

Lexicon. Köpenh. 1314. ^: o.

Serskildt fiririasi

Hrafnagalldr Odint, öfversatt pa Danska af

Sandvig. — — Cart. Fol. 57: 1- b,

Sigurdar qvida Fofnis bana. Cart. Fol. 64: ig.

Liöd Brynhildar och Sigurdrifumal. C. F. 64: lfl.

Håvama) —- — — — — Cart. g:o 3: 6.

Havamal är utgifvet med Latinsk version a§

Resenius. Köpenh. 1665, 4:0, och pH Danska
af Sandvig.

Waftbrudnismal med metaphras. Cart. F. 35: 12.

Utgifvet af G. J. Tliorkelin, Köpenh. 1779,
4:0. PS Danska af Sandvig 1783 och af Bagge-
sen i Nye blandcde Digte. Köpenh. 1707. 8 : °«

Voluspd. Utgifv. pS Isl. och Lat. af Resenius

i Köpenh. 1665, 4:0, och af Gudmund Andrese
dersammastådes, 1(575.

Med Svensk öfversättning af Göransson: De Yf-
verb orna Atlinbars eller Svio Gothers och Nord*
mäns Patriarkaliska lära. Stockb. 1750, 4:0.

På Danska af Sandvig 1783. Få Svenska af
A. Afzelius i Iduna, g Häftet*

PS Tyska af Schytziusi Lehrbegriff der aeltern
Deutschen und Nordischen Völker von dem Zii*

statide der Seelen nach dem Tade, Leipzig, 1750,
8:0, och af F. Majer i Jhischings Erzählungen
des Mittelalters 1. B.
Sölarliöd* öfversatt på Danska af Sandvig,

17833 V* Svenska af Tholander 1823 i Iduna
4 Häftet.*

Wegthams qvida, öfversatt uti Iduna 1. Häftet
1811» och af Sandvig på Danska 1783«
Thryms qvida, af Gräter i

v
Bragur 1. Band. s.

506.' följ. och af Sandvig 1783*
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jSkirners Fart öder die Brautujprhung des Gottes
Frry< af F, D. Gråter, Halle iQ% j 4:0; på
13 ans I; a af Sa?\dvig,

,

Grotte Sängen, utgifven af SkuJp Thorlacius
t

Köpenb, 1794» 8 :°, pa Danska af Sandvigi
\Håst\a.ng4 och Thorsdrapa af Sk* Thorlacius;

Köpenh. 1801, B' Q.

Ripsmdl. Utgifven med Lat. Öfversättn, af Prof,
Sjöborg, Lund, 1801,4:0. Öfversatt på Danska
af Sandvig 1 785-3

JTallmundar liod eller Bergbua thattr, C^rt» FqU
55: ii?. 57; \< % 2,

22". Laga r%

Gradas — — Carl. Fol. 76": 4, 775 i,

Ett stycke af Vigslo.di ar utgifvet af Tborfce*
lin i Köpenhamn,

Is)äiids!<a Lagboken med Rattar böter. C. 1. £,

5

—

i],
Cart. Fol. 75. Jemf, Mem.br. ^0

5- Membr. fl;o §%
"Utgifven af Lagmanneq J«w Jonsson, Ho-»

)utn, 1578^ 8 ! °»

Den Irländske Lov, Jons Bogen, udgifven af
JCqn* Magnus Lagabariir, Aino icQo, öfyeraatfc

p* Danska, ir. Köpenb, 1765, G;o.

Bland andra dyrbara Samlingar uti Hans Ex-?

cellence, StatsMinistern, Acad. Cantzl. m. m.
Grefve Ij. von Engeströms BibliotheK finnes en

gammal Pergaments Codex g:o af Iilands-

Lagen.
£nstinrettT C. 3*4, *5- *i. 3emf. Cart. F. 78. 83%

Kristni rettr hinn gamli (dr 'Vhorlahs oc Ket-

tils Biscups, af år 1123, är utgifven ur ArnaelVlag-

nseanska Samlingarne af Thorkctin, Köpenb.

^775, 8:0; äFven som ock Kristinn rettr hinn

nyi edr Arna Biscups-, af ar 1275.

processus Islandite juridicus. m. m. Cart. Fol. 100: 1.

-'B
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Norska Lagböcker, C. 14-23, 33-36. Cart. F, 77: g,
Eidsivia tbings Lagen C. 17. Cart. Fol. 82,
Frostatbings Lagen C. 21. 2i. Cart. Fol. 83**
Gulathing» Lagen C. 16-20. Cart, F. 84t<
År färdig att utgifvas. af Ani^Magneeanska
Legatet i Köpenhamn,
Vigverska eller Borgarthings Lagen C. 14,
15* 16*. 19, Cart. Fol. 7tf. 79.
Farmanna Lagen (Sjölagen) C, 15, 19. 21,
Cart. Fol. 78, 79. Qo.
Biarkövarrettr pc giarmanna Log, C. 15.
Cart, Fol. (jo,

JSylov C, 19,
Konunga och BiskopsBref och Stadgar eller

JVättarböter, C- 14, 17. 21, 22. Cart. Fol, 75,

77- 79- 6"ÖJ

Om Norrska Lagböckerna finne» en Notitx uti

jfrof. Nyerups Rejser till Stockholm i Bilagor-
na till Lagboken för iQU. J£öpenb, i8iö, ö;o

•Jdd. 131, följ.

Nordiska Hirdshra C, 21, Cart. Fol. Qo: 7.

TJtgifvet i öfversättning på Danska, Köpenh,

5.594, 4:0, och texten jemte Dansk öfversätt-

ping och Anmärkningar af Jens Dolmer* Kö-
penh, 1666, 4:0.

Thn Norreske Herde Skrå eller G&rdz Rätt, öf-

yersatt från Danskan. Tryckt på Svenska af

Meurer, Stockholm, i6$Q* Q:q,

[Kongs SkuggBio eller Speculum Regalé, Membr,
4:0, 14. 21. Cart. Fol. 19.

XJtgifvet af hlalfdan Éincrsen med Latinsk och
Dansk öfversättning, Sorö, 176& 4*t0*3

IIL Sago?* om Island^ Or7ienöarne
y

Faerröariie och Grönland*

Fullständiga underrättelser om hithörande Sagor, sam-

mandrag af deras innehall, jemte undersökningar till

bestämmande af deras ålder och värde, iiro lemnade.
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af Professor Docror P. E. Muller i Sa»a Bihliothek

ista Bind. RÖpenit. igl?, 8 : °- En* feort Chara teristik

öfver några af dessa berättelser finnes i Finn John-

sons Historia Ecolesidst. Island. Vol. V. Praef. och

i a ne Bref från Erichsea till Lnxdorph, tryckte i

Luxdnrphiana, tt:a Del. 8. 454?
Alphabetiika Register öfver J sländska Sagorna finnas

i Thorfaei Series Regum Dtutias s. 5, följ. och i

Troils Bref om Island samt i Einarsens Sciagraplua

Hist. Litterär. Island. Köpenh. 1777, 8:0 s. 100, följ.

der de ock aro hänförde till vissa klasser.

De tryckta Sagorne äro omtalte, till en del bedömde af

ProfetSOT- Nyeritp i Gråters Bragur för 179a, 2'.aBand.

ocli i Historisk statist. Skildring; af Tilstand i Dan-
jnark og Norge, 2:a B. s. 09, följande, samt af Profes-

sor JWiiller i Företalet till Biörn Haldorsons Isländ-
ska JLexicon, Köpenhamn, 1814, 4: °» äfven som ock i

företalen lill Nord. Kämpadaternä, och Suhms Krit*

Hist* af Danmark. 4; de Del.
*

Heinarviara Saga — — Me rn.br. 4 !0
<

1 0 :

Med Vi -ja Stvrs Sa^an, som varit uti samma
Codex och bli fvi t bprtlånt till Armis. Magnae-
us t följde ett stycke af början -på denifa Sa^a,
livilket i Köpenhamns brand Sr 1728 gick för-

loradt. Det f< i- ers t a en de här befintliga stycke

,
är det enda Original af Heidarviga Sagan, som
nu finnes.

Niala, NJals, Ffiöthi blidinga eller Hlidveria

Saga. — — Cart. Fo). 9. 96: 56f. F. k. i4f.
Ufgifveii pa Isländska i Köpenhamn, >772 ? 4 : °i

på Latin Köpenh. i{)°9» 4:0.

Gunlög Orm6tungas och Skald Rafns Saga — —
Membr. 4:0 ig; 3. Cart. Fol. 50: 5. 55: 2. F,

k. 15 +.

UtgifveD-pS Isländska och Latin, Köpepbamn
1775, 4: to. '

'

I fri ofversattnine pa Danska i Grundtvigs
Nytåarsgave for lQi2»

"Viga Glums Sag;a, Cart. Fol. ,54: 2.

Tryckt på Isländska i vice Lagman MarkusSQtijt

Saga-Samling, flVo; Agiaetar Fornmanna Sögur$

*
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Holum, 1756. Sedan efter bättre Handskrifter
med Latinsk öfversättning, Köpenb, 1789» 4 :0 -

Haensa Thorers Saga. Cart. Fol. 59: 2. Cart. 4:0

15: 9.

Helge och Grim Droplöges söners eller Fliotsli-

da Saga, Cart. Fol. 55: 2.

Valnaliots Saga, Cart. Fol. 6$: 6*.

Broddhelga ellet Yopnfirdinga Saga, Cart. Fol.

55' 6 *-

Thorsten Tborarins i Sunudal Saga, Cart. Fol. 55:7.
I Handskriften aninärkes, att den bor till Vopn-
firdin^a Sagan.

Hrafnkiell Godes Saga, Cart. Fol. 59; 4* Cart.

4:0, 15: 7> f-7}
5-

Eigla el. Eigils Saga, Membr. 4:0, 7: 6*. Cart.
fot 15: 3. 42 f. 9 b: 57t-

.

Isländska texten, tryckt i Hrappsey, men full-

ständigare och med .Latinsk öfversättning, Kö-
penhamn, 1^09, 4:0.

Liosvetninga eller Reikdaela Saga, Cart. Fol.

55* 1 -
Kormakå Saga, Cart. Fol. 33. Cart. 4:0 4: 4*

Thattr af Gunnar Thidrandabane, Cart. Fol. 66:

Tr
5- 96: 8t;

Vatnsdaela Saga, Cart. Fol. 6; 1. 3of. Cart. 4 :0

i8- 2/5.

Utgifven på Isländska och Danska af Prof.

Werlquf på Jernverksägaren J. Aals bekost»
nad. Köpenhamn, i8*3» 4 :o *

Fosteibrödra eller Thorgeir Havarssons och Thor-
xnoder Kolbrunar Skalds Saga. Cart. Fol. 54:

.5- 9O1 Cart. 4:0, 4: 2.

Björn Hitdeela Kappes Saga, Cart» Fol. 58: 1*.

Gisle Surssons Saga, Cart. Fol. 59: i. Cart. 4 ;o
>

4: 8» 6i 10 - 12; 1. jgg^-
Isländska texten tryckt i Markussons Saga-
Samling in 8:°i Holum, 17^5.

Sagobrott om Sigmund Brestisson eller Feerey-

inga Saga. Cart. 4:0. 5: 11*.

Eyrbyggia eller Thornesinga, Eyrbyggia och Alt-

fiordinga Saga,, C&rt. Fol. 61 4. 43-f.
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tkgifven med Latinsk öfversättning af Thorké-
tf/i, Köpenhamn., 17/J7, 4:0. Ett utdrag af 7'Fa2*

ter »Scott i Illustrations of Northern AntiqUitié*
$

Edinburgh, iQi/h 4:0. En Episede ur Eyrbyg-
gia Saga, ofveraatt i Gråters Bragur 1. Bandi
s. 207. följ.

iLaxcfcela Saga» Cart. Pol. 6: 3. Cart* 4*0, 2*. 23!.
Ett stycke deraf i Torfaei Hist. ISorv. 2: 4^9,
följ. Ett stycke i Fragments of EAglish and
Jrish 11 istory, af Thorkelin, 17QQ. Ett aniiat af

J. Aal i Saga, i* Band. 1. Hett.
Landnama bok, Cart. Fol. 7. L* 22. Cart. Q:o ii

Utgifven i Skaiholt 1633, 4:0, och sedan med
Latinsk öfversättmnng, Köpenhamn, 1774, 4:0.

Orknevinga Saga, Cart. Fol. 397".

Utgifven med Latinsk öfversUUning af Jonae-
us, Köpenhamn 1780, 4:0. Begagnad af Torfae-
US t dess Ofcaåes eller Rcrum Orcaiiens. JLibb\

III. Havniee 1697.. Fol. Ett stycke öfversatt af
Past. Storm Munk i Saga, 1. Band. i t Heft.

Rafn Svenbjörnssons Saga, Cart. Fol. 31: 2;

S tur! Unga Saga eller Islendinga Saga mikla, Cart*

Fol. 4. 96; 54f. Cart. jio 3. fl*
•

Ett vidlyftigt utdrag deraf finnes 1 Torfaei
Hist. Norv. P. I/7". Isländska texten utgifves

af Isländsk rl TJteratur* Sällskap et i Köpenhamn
Ita Band. utkom iB ! 7» 4*-°»

Gretla eller Gretters Saga, Cart* Fol. 15. 96: 35f.
96*. i5t- Cart. 4:0 6t 13. 27; 1,

En god Handskrift af denna Saga finnes pä
Kongl. Akad. Bibliotheket i Upsala. Isländ-

ska texten Hr trvckt bland So gii-Thaettur Is-

lendinga eller Vice - Lagman Markussons Saga-
Samling in 4:0, Holum, 1756.

Havard Halta eller Isfyrdinga Saga, Cart. Fol. giJ

1. 60: 15. 71; 2. Cart. ö:o 6: 5.

Texten finnes tryckt i Markussons Sagosamling
r

in 4 i0 > Holum, 1756.

Thord Hrsedes Saga, Membr. 4:0, 20: 1*. catt*

fol. 6pj 7ijj i. Cart, 4:0, 24; 1* <Jart. fro, tf; 1*



Tryckt i Markussons Sagosamling in 4 to, Ho*
1 u 111, 1756,

Hördes och Holmveria Saga, Ort. fol. 59; 3.

Cart. 4to, 4* 7' 6' l1 '

Finnes tryckt på Isländska i Markussons Sago-
samling in Q!6, Holiim, 3756.

Finnboge den Starkes hinn Rama Saga, Cart fol.

71: 3. Cart. 4to» 15* 5. 19*. 4. 32*. 5.

Utgifven tillika nifsd Wattnsdöela Sagan på Is-

ländska och Danska af Prof. J-J/erlauf* Köpen-
hamn, ifti.5> 4^0i 4 .

JLrik Rodes och Thorfin Karlsefries, eller Gröri-

Jendinga Saga, Cart. fol. 55: 5*.

Begagnad af ThorfaeuS i Grönlandia antiquä
och Finlandia, och hvad Erik Röde angår*.

i

ThorJac. Opusc. Acad. de Érico Rufo. 2: 119, föJj.

Brandkrossa Tattt, Cart. fol. 35*. 3.

UtgifVen med Latinsk öfversättning Och
Inledning såsom Program vid Konungens i

Danmark födelsefestj af Prof. B. Thor-
lacius. **

.

-'

Svarfdcelä Saga, Cart. fo). 6Q: 5*.

Floamanna Saga eller Saga om fhorgils Orra-
beins Styfson, Cart. fol. 6o\ lo. 61-/6.

Öfversatt på Danska i Skandinaviska Literä.
turSällskapets Skrifter för af Professor 8*

Ihortntius, med anmärkningar äf hans fader
justitsRådet Thorlacius, som genom den he-
lige Biskop Thorlak sjeif nedstammar från Sa-
gans hjelte*

Bandamanna Saga, Cart. fol. 60: ii, 6i\ 2. Cart.

4to, 6l 4. 27*. 3- CarL C:o, 6: Ö-

Isländska texten tryckt i Markussons Sagosam>
ling in;4to, Holum, 1756.

Thattr af Thorhall. Aulkofrä, Cart. fol. 6i\ 3.

Cart. $io. & 9.

Texten tryckt i Markussons Sagosamling lfl

4 t0 » l75&
Ahattt af Thorsten Hvite, Cart» Fol. 63: 19.

6.
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Isleifs Saga, Cart. 4to, 4: 3.

Tbattr af Isleifi. Biskupi Kro utgifna femte
Kristni Saga med Latinsk Öfversättning, Kö-»

penh. 1775, Q:o.

Den Hel. Bisk. Jon Ogmundssons Saga, Membr.
Fol. & 2. Cart. Fol. 2: 2. Cart. 4to, 15: 10.

Begagnad af Finn Jonsson i Isländska Kyrkö*
Hist. 1: 320, följ.

Arne Biskops Saga, Membr. 4:0, 12*. Cart. fy.o,

8> 17.

Thorlak Biskops Saga, Cart. Fol. 2: 3.

Utdrag deraf i Finn Jonssons Isl. Kyrka-
Hist. ic 257, följ.

Biskop Påls Saga, Cart. Fol. 59: 5. Cart. 4:0,

4* *!•

Biskop Gudmund Arasons hinn Godes Saga*
Membr. Fol. 5: i, Cart. Fol. 2: 1. 3* Cart*

4to, 4: 1. Q: 5, 7. i

Några Biskops Annaler, Cart. fol. 6*4: 25.

Om Biskop Ögmund Falsson, Cart. fol. (54*. 23.
Om Biskop Jon Arason, Cart. fol. 64: 2. 23.

Island» Annaler af Björn från Skardza, Cart* fol*

64: 21.

Islands och Grönlands Annaler, Cart. Fol. 643
1, 2. 65: a. b. 71: 4.

Uin byggning Stadarins i Skalhollti og fvrsta

Biscupi$ samt Gudmundi Einari Nota de Thur-
bis Skaiholltens. år 1547—1552, Cart. 4:0 2: 3.

IV. Historislia Qväderu

Geisli Einars Frests Skula3onar, er hann qvad um
Olof enn Helga Haraldsson Noregs Konung,
Metnbr. fol. i: 2.

Tryckt i Scbönings Uppl. af Heims Kringla»

3 Tom. Köpenh. 1783. ft>l«

Fiaurlausn af Eigil Skallagrimsson, Cart. foL
64: 18.

Utgifv. bland Fivc picces of runic Poetry träns/
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latcd from the Islanäic language$ London

Visor ur Gretla, Holmveria, Viglunds, samt
Gunnlog Ormstungas och Skald Rafns Sagor.

' Cart. fol. 60: 4, io, 16". 64: ig. 6Q: 12.

De flesta finnas uti de tryckta Sagorna.
Glaelogns qvida af Thorarin Loptztunga (Lof-
tunga) Cart. fol. 64: i8«

Kötlu-Draumur, Cart. fol. 35.- 4. 6*0: 17. Cart.

Stiörnu Odda Draumur, Cart fol. 6Q1 1. 93. 9+.
Utgifven med Latinsk öfversåttning, jemte
Rymbegla, Kopenh. 178°! 4 t0 *

De 11 Visorna, som i Handskriften förekom,
ma, finnas ej i den tryckta.

Draumur Thorsteins Siduhallssonar och Thor-
sten Thorvaldssons Sagor, Cart. Fol. 6Q: 3, 4.

V. Sagor^ hörande till Skandina-

viens Historia.
*

Fundinn Norvegur, Cart fol. 74.
Efter Flateyar Boken tryckt tillika med Olof
Tryggvasens Saga, Skalholt, 16*891 4*0. Vol, i. s.

214» följ.

Efter en annan Handskrift utgifven af Bwrner
i Nordiska Kämpadater. Stock h. 1737, fol.

1

Um Norvegs bygging oc bvörsu Kongaaettir ho-
fuBt thar, Cart. fol. 74.
Tryckt i Appe a.dix till Olof Tryggv. S. Isl.

Uppl. sid. 331,-följ.

Snorro Sturlesons Heims Kringla eller Norrska
KomingaSagor, Cart. fol. 5. iQ, 22 (Husafelsbo-
ken). 45. L. 24: 5+\ Cart. 4to, 30: 1. Jemf. 32: 6*

och 39. Cart. Q\o, 15: 2f. g£j

Utgifne af Peringskiöld med Svensk och Lat.
Öfversättning, Stockh. 1697. 2 Tom. fol. Af G*
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Schöning likaledes Köpenb. 1777, 178*1 1783» 5To mer med Dansk och Lat. öfversältn,
Tå Isländska och Svenska äro 2ne Delar ut*
gifne i Stockholm iQi6, iQij-, 8 : °-

[Norske Kongers Kronike, udsat af gammel Nor-
ske pä Dansk ved Jens Mortensen, Köpenh.
i 594a Ö :0 * och Peder Clausson s öfversättn. af
Norsk Chrön. utg. af OL fVorm^ Köpenh,
1633, 4:0.

Nordlands Cbrönika ocb Beskr. Wiaingsborg,
.
1670. fol.]

Köngabok edur Saga Olafs Tryg»*vasonar (den
så kallade Birger ahborts bok) JVIembr, fol. \\

1. Cart. fol. 11, IQ.

Olof Tryggvasons Saga, Cart fol. 10. 13. Cart,

4 :o 9* i*. 19: 1,

Olof Trvggvasons Saga, efter Fiateyarboken, tr,

i Svalbo 1 1, 1689, iöqo, 410.

Efter en annan Handskrift, utgifven med
Svensk och Lat. Ö fverrättning ocb Anm. af J.

J. Reénhielm, Up*ala, 1691. 4to. Ett litet frag«

ment utgifvet af Verelius y Upsala, 1665. fi:o.

Olof Haraldssons, den Heliges, Saga, Membr. 4tq
2, 4. Cart. fol. 24. F. k. iof.

Sturlesons 01. H. S. finnes i Heims kringla.

Bandulf Spakes ocb hans söners Saga, Cart. fol,

50: 6. 96: 4f- Cart. 4to, 15: i. 16: i.

Randulf är den samme som Raud i Olof den
Heliges Saga, Cap, 174, och finnes således det
liufvudsakliga af denna lilla Saga tryckt i

Heims Kringla.

Hryggiar-8 tyck i , Cart, fol. 14. Cart. 4to, 9: 3.

Sverres Saga, Cart. fol- 4 1 -

Utgifven af Prof. JVcrlauf^ ICöpenh. 1813. fol,

slsom ett Supplement till Schönings upplaga,

af Heims Kringla.

Håkan den Gamles Saga, Cart. fol. 44. 57: 2. F.

Stycken deraf äro utgifne af J. Johnstone \ifi6

Norwegian account of Hacos Expedition against

Scotland) 1263, now first published in the original

L



i

v
Jslandic from the Tlateyan and Frisidn Msct

y

with a JSnglish version and notes, 17Q2, Ö-°i 1 Den»
sammes A fragment of Ancient History, !2mo,
pch Anecdotes of Olave the Black King of Man
(ind the Hehridian Princes of the Somerjed fei-

Tni/y, to wich are added XP llI Eulogies ort

Haco King of Norvay hy Snorro Sturlson,

göguthsettr om Konung Heidrek och hans ätt-

män, L. Q%z 2, Cart. 4 to, 1,5; 4*

Samma Hejdreks bedrifter beskrifvas i Herva..

ra Sagan. Om denna Saga, skild frän Herva-*
ra Sagan, se Suhms Krit. Hist. 1. B. s. 420-436.

Sagobrott om na^ra Konungar i Dana och Svea
välde, Cart. Fol. 38: 2.

Utgifvet af J. Fi Peringskiold, Stockholm, 1719,

En annan Saga om Dana Konungar, Cart. 4:0,

41; a\
J£nytlinga Saga, Cart, Fol. 55: 3. 96: 32+. F. k,

iöf. Cart. 410, 41: 1.

Till trycket befordrad af J. Gram i Köpenhamn;
häraf finnas fa exemplar, och af dem intet full-

ständigt.

JomsviMnga Saga, Membr, 7: 3, Cart. Fol. 17;

£. Ff k, 1, samt i Skapen N:o 34 och 56-)-.

Finnes uti Olof Tryggvasons Saga, Isl. Uppl.
Vol.

. 1. Kapp, 70-785 123-163,
Öfversatt pä Svenska af M. Adlerstam och ut-
gifven af X,. Hammarsköld, Stockholm, igj^, /{to.

Om Konung Sven i Danmark och Bisk. Wilhi*
alm i Roskild, Cart. fol. 60: 5.

Hit höra ock en del af de under N;r VII. upp-
tagne, mer och mindre Romantiserade Sagor,
hvilka dock äfven i Historiskt afseende förtje-

na uppmärksamhet.

^ettartal Konganna, Cart. fol. 64: 30. Jemf. 74,
76} 2, 3.

— Harald Hårfagres, Cart. fol. 76; 4,
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Äettartal Sverres, Cart. fl:o, 3: 4.— Snorro Sturlesoris, Cart. fol. 35: 7.— — Lagmannen i Viken Eggert Eggertsons,
Cart.

o
fol. 35: 13. 60: Q.

— Åtskilliga andra, Cart. fol. 16: 3. 601 9.
76: 2, 3- Cart. zjto, Q: 4. Cart. 8:0, 9: <5«

Förteckning öfver Norrska Konungarna från Ha-
rald Hårfager till Erik af Pommern och af an-

nan hand fortsatt till Christiern; äfvensom för-

teckning öfver Biskoparne i Norge, Orknö-
arne, Ferröarne och Island, C. 1$.

VI. Legender.

Historia B. Virg. Mariae cum hisr. Episcoporum,
Monachorum et aliorum Sanctorum, qvibus

sese revelavit Mäter Dci, et quorum vilas in

unum volumen desciibi voluit Haquinus Rex
Norvegise, Membr, 1. 11.

Historia Damasceni, Membr. fol. 6* Jemf. 5: 4»

Cart. fol. 49+.

S. Joan. Daroasceni Hist. Indica, sive vita Ba-
arlami et Josaphati lingua et literis Slavonicis,

Mosc. i<5#o. fol.

Nicolaus Ärke Biskops Saga, Membr. 4to, 16.

Samlingar af Helgon Legender, näml. Agathae,
Ambro«ii, AnnaJ, Antonii, Augustini, Barbane,
Barlaami et Josaphati, Benedicti, Blasii, Ceci-
3i?e, Ghristophori, Dionyaii, Dominici, Enieren-
tiee, Erasmi, Gregorii, Tohannis Gullmun Chrv-
sostomi, Henrici et Kunegundis, 'Hi^ronymi,
Hippolyti, Catharinse, Laurentii, Lazari och
Systra hans, Maries, Martini, Matirs, Nicolai,

Osvaldi, Rochi, Sebastiani, Servatii, Silvestri,

Sixti, Septem dormientium, Stephani, Thomse,
Trium Regum Chrislum in Bethlehem visitan-

tium, Tyri et Sidonis, Vincentii, Zosimi, Sagor,
IVlombr. fol. 2. 3.

Om Ärke Bisk. S. Anshelm och Thomas Cantu-
arians. Cart. fol. <5o: 13.

Isländska Helgonens, sasona Bisk, Jons w, fL
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Sagor finnas ibland öfriga Sagor om IsJändare

under N:o III.

Pontificuro et Eplscoporum Constitutiones, quem-
admodum sermones diebus festis legentur,

Membr. 4to, 15,

VIL PiomajitisJia Sagor.

Konung Artus Saga, Cart. fol. 47 ; 12t

K. Artus jeuite dess Kämpars Sagor öfversatte*

på Nornena språket uppå Norska Konun-
gen Hakan Håkanssons befallning.

Ivents Saga, Membr. 4:0, 6: 3. Cart. Fol. 46: t»

Fercevals Saga, Membr. 4to, 6: 4.

Eriks Saga, Cart. Fol. 46: 2.

Valvers Saga, Membr. 4to, 6: 5*.

Möttuls Saga, Membr. 4to, 6: io.

Samson Fagres Saga, Cart. Fol. 27!» 56": 6\ 96*2

i2f. Cart. 4to, 15; $• *7 : llt

Utgifven med Svensk ocb Latinsk öfversätt»

ning af Björner i Nordiska Kämpadaterna^ Stockhs
i737> Fol.

Bievus Saga, Membr. Fol. 7: 3. Membr. ^to. 61

2*. Cart. Fol. 46: 3. Cart. 4:0 6: 6.

Fertrams och Datos Saga, Cart. Fol. 46: 4«

Gabon ocb Wigoles Saga, Cart. Fol. 47: 6. Cart*

4:0, 22: 5.

Alaflecks Saga, Cart. Fol. 47; 30. Cart. 4to, 5: 7.

6: 9.

Wilbialm Rigardssons Saga, Cart. Fol. 66' 2.

Wilhialm Siöds Saga, Cart, Fol. 1: 16. 96: 5f.
Cart. 4.0 17: 15. Cart. Q:o^ 4: 4.

Brettamanna Saga, Cart. Fol. 5Ö: 2. 96: 20t-
Konung Jatvards Saga, ocb om Wilhialm Bastard
och några andra Eogelska Konungar, Membr.
Fol. 5: 3. Cart. Fol. 55: 1. 26f.

Rodberts Thattur, Cart. Fol. 60; 14*

Tryckte uti Holum 175Ö".

Engelska.



XLVUI

t) Tyska.
VUkina och Niflunga Saga, Membr* Fol. 4*. Cärb

1 Fol. 28f« S^t- 36f- 100: 5% L. 2*. F. k. 8t- Vi**
12*. 13*. Cart. 4to, 42: £.

Niflunga Sagan» som ar en fortsättning af Vil*
kina Sagan, blef först efter Sr 1257 pä Konung
Hakans i Norge befalining öfversatt på Nor-
xaena Språket. Jenif. Halfd. Einarsons Sciagf.
Hist. Lit. Isl. s* 106.

Utgifven med Svensk och Latinsk öfversättning
af Peririgskiold

}
Stockholm, 17 15,- FoL

Valsunga Sagan*, Cart. Fol. 2o|. F. k. 17. Cart*
4»o, 58*. 4- ;

t ,

Utgifven med Svensk och Latinsk öfversättning
af Bjårner i Nord, Kämpadaterna, och af F,
H. von der Hagen på Tvska ibland Altnordisché

jLiéaéf und Sägen, welche tum Fabrlkreis des

HeldenbuChSuna Nicbelungen géhoren. Berlin 1812.
Blomsturvalla Saga, Cart. Fol. 50'. 1. 55-f. 56: 7.

oöi 15!* Carf* 4to«, 5? 4.

Utgifven på Tyska af Von der Hagen, jemte
föregående Saga.

Trojumanna Saga, Cart. Fol* it 58* *• 9& 27f«
Cart. 4to, 29.

Trojaborgs Chrönika, Cart. 4to*, 56*.

Jrfectors Saga* Membr. Fol. jl 5*

Historia um tha mikla orrustu semtbeir RomvéJ4-

sku i Wallandi 0£ Cnrthaginenses ur borginni
Carthago i Bialand hélldu sin a millum. Cart*
Fol. 47: 11*

1 c) Franska.

Karla Magnusar Saga ined sinttrfj tbattum, näml.
Thattur af Karvel Kurteysa; af Aglandusj Bru-
arthattur; Otuelsthattur, $ Hugonsthattur edui?
Geiplur^ af Ferakut och Balam* samt Runse-
Wals thattur, Cart. fol. 37. Jemf. Cart. Qjo, 7: u

Alexander den Stores och Romfacrla tbattur#

Membr. 4to, 8*. Jemf. Cart. Fol. 12 6.

Saga om Falentin och Oursom (Valentin och
IJrsinus), Cart* fol. 29. Cart. 4to, 14.

1



XLIX

L Författad på Franska, ofversatt Mn Holländ-
ska på Isländska.

Saga om Octavianus Kejsare och hans söner
Flores och Leo, Cart. 4:0 5: 5.

Floris och hans sonera Saga, Cart. 4:0, 16: 5.

Cibbons Saga, Membr. fol. 75 6. Cart. fol. 47: 2.

Cart. 4 : to, 6: 7.

Ilemunds Saga, Membr. fol, 7: 1. Cart. foL

47: 4 i Cart. 4U0, i6i 5. .

Saga om Clurus och Serena, Cart. 4:0, 15: 9. »

Sauls och Nicanors Saga, Cart. fol. 15 15. 47* 7*
• Oart. 4:0, 22* 4.

Geirard Jarls och Wilhelm Geirardssons Saga*
Carti fol. 5(] : 5« 9°^ 3it'

Jailamans och Hermans Saga, Cart. fol. 565 l«

96: 24f. Cart. 450, 6i 14.

Damasts och Konung Jons af Smaland Saga, Cart.

Fal» ii 9. 66: 3. 96: 7+. Cart. 4:0, 17: 16.

-Sigurd Tornares Saga, Membr. fol. 7: 2.

Thiodel Riddares saga. Cart. 4:0, i<5: 7. Catt.

Ölo, io5 4*

FJovents Saga, Membr. 410, 6: 7*. Cart. fol. 471 3*
Addonii och Constantini Saga, Membr. fol. 7; 10.

Gart. fol. 48* Cart. 4:0, 6: />> 19: 2.

AEmilii och Axnict Saga, Membr. 4*0,1$: 1*.

Dinus Dramblata och Phil omenicfc 6aga, Cart. f.

1*. 7*. Cart 4>o, 16: 11. 51: 5
Victor och Blaus Saga, Membr. fol. 7: 7. Cart.

fol. 46: 7. Cart. 4:0,. 1Ö: 6. 17: 5.

Tartalopa och Marmorise Saga, Membr. fol. 7*. 9*

, Cart. fol. 46: (5. Cart. 4 :0 i 65 Q. 19: 3.

Hugaqkaplers Sa#a, Cart. fol. 601 12. 9$: 4t-
Laes Henrifcssoni, Rolf SkuggafiBs Ingialdssons
och Wilhelm b>^Sso-^* Saga, Cart. fol. 58- 4*

96c 3of. Cart. 4:0. 5; 0».

Saga af einum Meyköngi ,Nitidu Fraegu, Cart. foK

i: Q. Cart. 4to, 31'ifc. Cart. ij:o, 6: 6.

.:
:
~ d) Italienska.

^ / •
.

XiffsSaga thesnaffnfreega Virgiiii. Cart. Q.o, 161 2.



Mirmants Saga Membr. 4:0 6: 6*. Cart. fol. 17S

3*- 47- £
[

Conrads Saga, Membr. fol. 7: 4- Membr. 4:0, 6:

9. 7: 1. Cart. fol. 46: 5.

Drauma Jobs och Henrik Jarls Saga, Carl* fol.

1: 13. 47: 0- Cart. 4:0, 15: 6, 22: 1.

Saga ©m Jatmund, annars kallad Wilhialm och

Lodver, Cart. fol. 98: ut-
JVJagus eller Maus Jarls Saga. Cart. fol. $Q: 3.

96: sot- Cart. 4:0, 5: 2. 17: 7.

Beering Fagres Saga, Cart. fol. j: 12. 47: 5. Cart.

4:0, 13: 2. 17: 9.

Sigurd Fots af Walland ocb Asmund Huna Konungs

Saga, Membr. fol. 7: 8- Cart. fol. 66:4. 96: nf.
Cart. 4:0, 17: 6.

Sigurd Thögla Saga, Cart. fol. 1: 14. 56: 9. 9ÖS

i7t- 9Ö : ?+• CarL 4 t0 ' *7 : *• Cart
* ö:0

' 8« 6\

Thialar Jons eller Jon Svipdagso n s ocb Erik Forvit-

nes Saga, Membr. 4:0, 6: 9. Cart. fol. 96: »2+.

08*. 5t- Cart 4:0, iö: 2. 32: 7. Cart. 8:0, 8' 3-

Elis Saga, Membr. 4:0, 6: 8* Cårt fol. 46; 8»

98: 2f. Cart. 4:0, r7: 4. Cart. #:o, 10: 3.

Ulf Uagasons Saga, L. 21: 4*. Cart. fol. 7of. 96: 23f„
Sigurdgard Fräknes Saga, Cart. fol. 1: 11. 66: 1*

96: iof. Cart. 4:0, 17: i8*« 27: 4. Cart. 8:0, 6:

Albanus Saga, Cart fol. 68: 20.

Jon Levis Sveins Saga, Cart. Q:o, 1: 4. 17: 4.

Aevintvr af Placidius, Cart. 4 :o? 3 1: 4*

Nicolaus Lekares Saga, Cart. fol. 1: 10. Cart»

4:0, 31: 1.
^

Thorborg Digras Saga, Cart. 8 ; o» 4 : 3«

e) Nordiska.

Alf ocb hans kämpars Saga, Cart. fol. 1: 4*

93: 3 f. L. 21: 3*. Cart. 4:0, 15: 3.

XJtaifven med Svensk ocb Lat. Ofversättn. afc

Biorneri Nord. Kämpadaterna, Stockh. 1737-

An Bågsvängares Saga, Cart fol. 50; 2. tfcu

3. Cart 4:0, 2: 2.



Ufgifven på Isländska, Svenska och Latin a£
Biomer i ISord, Kämpadat.

Åsmund Kappabanes Saga, M,embr. 4*o> 7: 4- Cart.

fol. 17: 6.

Utgifven med öfversättning af J. F* Pering~
skiold, Stockholm, 1722, fol.

Bard Dumbsons eller Snaefells-As Saga , Membr*
4:0, 18*. Cart. fol. 6: 2. 96: 38t- Cart. 4:0, 26.

oc;h i sk. 3öf.
Tryckt i Markussons Sagosamling in 4 :o

?

lmn, 17,56.

Bragda Ölvers Saga, Cart. 6Q: 15.

Bodvar Biarkes Saga. Cart. fol. 60: l. 611 l.

Utgifven i Nordiska Kämpadaterna.
Bue Andridssons Saga, se Rialnesinga Sagan. 1 ^
Eigil Lnhändtes och Asmund Berserkabanes

Saga, Cart. Fol. 56*: 5. Cart. 4:0, 5: 3. 30: 5. Cart,
Ö-'o, 1: 5*. 0: 4-

Utgifven med Svensk och Lat. öfversättn. och
Lat. Anm. af P. Sulan. Upsala, 1693, 4:0.

Erik Vidföries Saga, Cart. Fol. 17: 4f. 96: 2if.
L. 20. Cart. 4*0, 13: 1. Cart. Q:o, 4: 8*-

Frithiof Fräknes S. Membr. 820, 4* i*- Cart. fol.

56: 8* 96: iöf. F. k. 7. Cart. 4:09 17: 17. 30: 4.
Utgifven i Nordiska Kämpadaterna.

Giafa Refs och Dalafifls Saga, Cart. 4:0, 12: 3.

21: 2.

Samma Giafa Refs händelser omtalas i Götriks
och Rolfs Saga, utgifv. af Verelius.

Grim Lodinkins Saga, Cart. 4:0, 32: 3. Cart. Fol-

73 : af. 96: 2of. F. k. 4.

Utgifven med Latinsk öfversättning af Isleif

Thorlev. Upsala, 1697, Fol. på OK Rudbecks
"bekostnad.

Gunnar Keldugnupsfifls Saga, Cart. 4:0, 17: 2*.

Gånge Rolfs Saga, Cart. 8*o, 8^ 5« Cart. 4:0, 17:

_ 3- 30- 7t- F- St-
Götriks och Rolfs Saga, Membr. 4to, 7: 2, Cart.

fol. 1: 17. 17: if. Cart. 4to, 6: it. 16: 4. 17; 8»

Cart. 8V °> 10: 1. 11.

^tgiiven med Svensk öfversättning och Lat»



Anm. af Prof. 07. VereHus, Upsala, 166^ Qvo\
Hal fdan Branafostres Saga, Cart. Fol. 56: 4, g<5$

i5f. Cart. 41-0, 2: 4. 27: 12. gfl: i.

Utgifven i Nordiska Kämpadaterna.
Halfdan Östensons Saga, Cart, fol, 62. F, k, 5-^

6\ Cart. 4to, 30: 2.

Utgifven af Björner i Nordiska Kämpadaterna»
Harald Hringsbanes Saga, Cait, fol. 54; 1. Cart*
4to, 13: 4,

Hatcon Norrama Saga, Cart. fol. 6Qi 16.

Hedin och Högnes Saga, Cart. 4 t0 > 38: 3.

Texten är tryckt i Olof Tryggvasons Saga, Is-i

länds ka Upplag, Vol. 2: 49*50» Cap. 17.

Öfversatfc på Latin af Jon Gudmundsson N och
linnes jemte Ketil Hecngs och Grim Lodin-
kina Sagor, utg. pä OI. iludhecks bekostnad^
Upsala, 1697, fol.

Heraud och Bosea Saga, Cart. 4to, 1: 10*. 33: 7*
Utgifven med Svensk öfversättning af OU Fe~
relius, Upsala. 16Ö6, Qvo.

Hialmters och ÖJvers Saga, Cart. fol. 63^ Cart*
4to , 6: 3. 20. 30: 3.

"Utgifven med Svensk öfversättning af J. F*
Ferin^s/iiold, Stockholm 1720, 4to.

Illuge Grydarfostres Saga. Cart. fol. 56; 11. Cart4

4to, )QU i. i

Utgifven med Svensk öfversättning af Gudmund
Olofsson^ Upsala, 1695, 4to.

Ingvar VidförJes Saga, Cart. fol. 9Q: 17!. Cajt,

/,to, 42: 4.
•

Utgifven med Svensk öfversättning och Anm,
af N. R. Brocman, Stockholm, 1762* 4to.

Jokul Buesons Saga, Cart. fol. 61: 5. Cart. 4 t0 %

16: 10. Cart. 8vo, 4; 2.

Tryckt i Markussons, SagoSamling in 4 t0 >

lum, 1756-

Ketil Haengs Saga, L, 20. Cart. fol. 75* ^ 9fc

i4f. F. k. 4t- Cart. 4to, 52: 2.

Utgifven jemte Grim Lodinkins Saga af Oh
Rudbeck.
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Klalnesinga Sagan eller Bue Andridssons Saga,
Cart. fo], 61; 4. Cart. 4to, 4: 10. Cart. tfvo, 4, 1#

Tryckt i Markussons SagoSamling in Qvo, Ho-

Kroka Refs Saga, Membr. 4to, 20: 2*. Cart, fol,

50: 3. Cart, 4to, 2; 1, 4: 9. 5: i, 17: xo. CarU
,
övo, 6: 4.

Tryckt i Markussons SagoSaml. in ftvo,

Norna Gests Saga, Cart, 4to, 5; 9, 15; 2.

Isländska texten finnes i Olof Tryggv. Saga
Isl. Uppl. Vol. 2. sid, 152, följ. och med Svensk
och Latinsk pfversättning i Nordiska Kämpa-
daterna, - -

Orm Storolfssöns och Asbiörn Prudes Saga, Cart,
fol. 56; 2. 9<5: 25f. 9Ö; at»
Tryckt i Append. till Olof Tryggv. Saga, Isl,

Uppl. s„ 3. följ.

Ragnar Lodbroks och hans söners Saga, F. k,

17, Cart. Fol. 21. 96: 33!. • Cart. 4to, 58: 6.

Utgifven af \ Biomer i Nordiska Kämpadaterna
ocr* af von der Hagen i Altnordische Lieder
und Sägen —~ Berlin, ig 12,

Rolf Krakes Saga, Cart, Fol, 1; 1Q. 25. 96: 26f
»

Cart. 4to, 13: 3. 17: 4. 38: 5»

Utgifven i Nordiska Kämpadaterna, öfvers. af

R> R; G ref Bonde, Utgifven på Latin af Tor*
faeus, Köpenh. 1715, 8vo «

Romund Gripsons Saga, Cart. fol. 60:14. 98» löf •

Utgifven i Nordiska Kämpadaterna,
Slisa Hroes eller Hroe Spakes Saga, Cart. fol,

56: 10. 96: ififf

Sorle den Starkes Saga, Cart. Fol. 56": 13. 96'; 19^
Cart. 4to, 38= 2. Cart, flvo, 7; 2. utg. i Nord,
Kämpd.

Sturlög Starfsammes Saga. Cart, Fol, 56: 12. Cart,

4to. ^13: 6. 30; 6*. Cart. .ftvo, 6: 7. 7; 3,

Utgifven med Svensk öfversättning af Gud*
mund Olofsson, Upsala, 1694,410.

Thorgrim Trudes och Viglund Vsenes Saga, Cart,

fol: ,50: 4. grfe- Cart. 4to, 5: 3. 161 9. 27: 2. och
i Skåp,

g(?f,
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Texten tryckt uti Markussons SagoSamling in
4to, Holum, 1756.

Thorsten Bsearmagng eller Byakrafts Saga, Cart,

fol. 56: 3. 96: i4t« Cart. 4to, 5: 10. 13: 5. 16: Q.

17: 13. Cart. Ovo, 6: 3. fr

Utgifven i Nordiska Kämpadaterna.
Thorsten Dromunds Saga medföljer Grette^s Saga,
Thorsten Vikingssons Saga, Cart. 4*-°* 6'- 12-

Utgifven med Svensk öfversättning och Lat.
Aninarkn. af J. f. Reenhielm, Upsala, 16Q0, Q:o,

Orvar Odds Saga, Membr. 4to, 7: 5. Cart. fol.

17; 2f. 73: 3f. 9ö: i4t- 21: 1. F. k. 4. CarU
4to, 1; 11*, 32: 4. och i Skåp, 56*f.

Utgifven m~d Lat. Version af Olof Rudbeck,
Upsala, 1697, Fol. Isländska Texten efter har an-
förda Membr. N:o 7. är utgifven af Prof Rask
uti Dess Isl. Läsebok, Stocholm igi7> 8vo.

Vllh Sednare tiders Qvädeiu

1. Andelis;a Visor,

Lilia hin gamla a Norraenu, Cart. fol. 23.

Liiiu-qvcedi, Cart. fol. 64: 4°"«

IVlariu visur, Cart. fol. 641 49, 54.
Kross-qvcedi, Cart, fol. 64: 43, 55.
Nid urstigs visur, Cart. fol. 6/j: 45.
S. Pauls och Nikulaus diktur, S. Olafs Visur,
m. fl. Cart. fol. 64: 44, 51, 52, 55-57. Jemf.
Cart. övo, 9.

2. Rimur.

Olafs rima Haraldssonar, Cart. 4t0 > 9 : 2 »

Rimur om Grim och Hialmar, Cart. fol. 6Q: 15.

Utgifne med öfversättn* af Biörner i Nordi-
ska Kämpadaterne.

Om Gretter den Starke af Kolbein Grimson,
Cart. avo, 9: 3.

OnV Philip Fagre, Cart, fol. 6fr 9.

Biarka, Blomsturvalla, Brönu, Beerings, Dinus,



LV

EigUs, Gallmans, Geiralls, Halls, Hectors, He-
raud och Boses, Hring och Tryggves, Ingvars,

Mabils, Mackomes, Magns, Olof Tryggvasons,
Pontus, Rolands, Saulus, Sigurd Thögla, Stur-

lög Starfsammes, Thorer Haleggs, Thorballs,
Thorsteins, Vidbiods, Vidmunds, Virgilius,

Ögmund Ackraspillers, ölkofra m. fl. Rimur,
Membr. 4to, 22*. 23*. Cart. 4to, 1*. 24*. 2fl*«

42*. Cart. övo, 1*. 2*. 10*. 17*.

Lygiar-liöd Sira Gudmundar Erlinsonar; En dikt
om Lögnen öfversatt af Rugman, Cart. fol. 15,

Bergstein Thorvaldsons Yiso. flockar, Cart. fol.

64: iö.

"Visa af Jon Eggertsorj, Cart. 4to, 32: 1.

Fianda Facla, rima vid slutet af en strid 1611 aE
Jon Gudmundsson, Cart. Qvo, 17: 1.

Visor och åtskilliga qvåden, Cart: fivo, 3. 9. 16.

Cart. fol. 57: 1.

Calendarium edur Islendskt rim suo menn mei-
gie vitahuad timum Aarsins lidur, med littell.

re utskyringu, skrif. 1673, Cart. övo, itf.

JX. Commentatorer och Exegeter.

Den Prosaiska, eller så kallade Snorro Sturle-
sons Edfla, Membr. 4to, 3. Cart. fol. 16. 34f.
38- 3» 9B* Cart. 4to, 10: 2. F. g. 3. b+.

Cart. övo, 5.

E« d^el utgifven efter Wormianska Codex med
Iransk och Latinsk öfversättniug af Rescnius$

Ivöpenh. 1ÖÖ5, 4 to. öfversatt på Tyska af

SchirnmeJmnn, Stettin, 177Ö, 4to.

En del utgifven efter Upsala C 0dex med
Svensk och Latinsk ÖfverVättn. af Göransson ,

Upsala u. S (1746) 4to.
JLddu Mer Skandinavgrncs hedenske Gudelaere,
eversat ved Ny^rwp, Köpenh. lQoö* 8vo, är öf-

versattpä Svenska och tryckt, Stockholm, iQn 9
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fivo, ocb på Tyska af Fr. Riihs, tryckt Berlin
l8i2, Qvo.
Prosaiska Eddan, utgifves i Stockholm efter

Prof. Fl Ranks lledaction med Svensk öfver-
sättning af Mag'. Cnattingius.

Edd orna afskrefne, éxplicerade och resolverade
af Translat. Gudmund Olojsson F. g. 5.

Skaldavisorna ur Sturlesons Heims Kringla lika*

ledes, F. g. 2»

J. Rugmanni Notse Philologicre in Havamal et
Capitulum ftunicum, Cart. fol. 73J.

Einar Eyolfsson Paraphras öfver Berglraathattur
och Vafthrudnismål, Cart. Fol. 55: 11*, 12.

Skaldavisor till Olof Tryggvasons Sag^, Cart.

fol. 72.

Tryckte jemte Sagan i Upsala, ltfoi* 4 t0é

Jon Gudmundssons, kallad .Lserdi, IVIalari och
Tannsmidr, Skrifter, Cart. foi. 50: 7. 64. 65.

Olof den Gamles Skrif. Cart. fol. 64: 40» 98* ic-f*

Hattalykill Loptz rika, Membr. 4to, 23: 5*.

Islands liöda halta lagj Cart. fol. 64-. 17.

B(iörn) J(on«)s(ons) a Skardza om runorj skr.

1642, Cart. fol. 53: 4. Cart. 4*0, 10: 1.

Landanöfn nockur, Cart. 4 t0 > o'- 5»

Heims Kringlunar Heidnar blomsttir, Landa-
blomst. Vedurdtta blomst. Cart. fol. it 1, 213*

X Aevintyr.

Aevintyr af Thorstein ur Au8t*Fiördum, Cart.
w
4tö*

s: 6. Cart. fol. 96: of. i

Finne« i Svensk öfversättning of Utg!fvaren %

helt och hållet irifördt uti Bihang om 'idrotter*

tia efter Gängc Rolfs $agä\ sid. fcflY. Professor

Muller i Sa°'a BMé I. Bind'. 6, 347, kallar den
Tliattr om Thorstein Frode, med det vitsordi

att Anekdoten frSh Elfte århundradet, hvilken

innehåller mycketc charakteiisLiskt, synes tro*

värdig. I Salans- Sago-utdrag Cart. fol 96: 9,

hallas den Thorsten Skalds Saga.
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Thattr af Thorsten Austfyrdske, Cart. fol. 35: g.

Thattr af Thorsten Forvitne, Cart. fol. ÖQ: 17.
Thorsten Uxafots Sa^a, Cart 4 t0 » 2 *

Snsegli Hälla Saga, Cart. foJ. 35: 9.

Söguthattur af Stufsyni Thordar Kattar, Cart.
fol. 35: 10.

Aevintyr af Eigil Siduhallsson och Tofe, Cart.
4to, 4 : &

Aevintyr af Thorvard Kräkunef och Eisten, Cart.
4to, 4: 5.

Aevintyr af en Konung Wihialm, Cart. Qvo,
10: 2.

Aevintyr af en Marggrefve, 3 Riddare in. m. fl., Cart.
fol.. 46: 9. 60; 2. "64: 20, 29, 53> 35» 37» 39- 66 -

o", 7' % 7, Q. Cart. 4to, 22: 2, 3. Cart»

6V0 > ö: 7*

Konung Krembres i Götaland och Konung Au-
gi& i 'Upsala Saga, Cart. fol. 9Q: if.

Sagan är insänd från Köpenhamn och öfversalt

af^N. H. D. (Nils Hufvudsson Dal). Den har
inånga criteria af att vara understucken och
troligen en product af :7de Seclet. Jeinf. La-
gerbrings och Langebeks b ref i JLangebekiana

*• 323? föI i-

XL Religions Skrifter.

Salomos Ordspråk och Jesu Syrachs Bok, Membr*
4to, 4. 10: i,

Evangelier, Epistlar och Psalmer, Mernbr. 4to,

13. Cart.' öve*, 14. 15.

X-utheri mindre Cathecbisrnus, Membr. 8?o, 2.

Böneböcker, Membr. 8vo, 6. Cart- Qvo, 23.

Åtskilliga Andeliga Skrifter, Membr. /
f
to, 9. 19.

Membr. övo, 5. Cart. 4to, 6. Cart. flvo, 4. 9,

19. 22.

Barndömr vors Herra Jesu Cbristi, Cart. Qvo, 12.

8



I

LVIII

XII Translatorers och Antiqvari-

ers Excerpter och Isl, Samlingar.

J. Rugmans Mauka Stela, Cart. 4to, 33.
Collectanea Rugmanni, Cart. 4 to» 34»
IsTendske OrdzhcCttur, Cart. 4to, 3/5*.

Fragmenta Historica af Rugmau, F. e. 18»

Gudmund Olai Proml uarium vel Index Adagio-
rum IsJandicorum, F. g. 1.

Ejd. Miscellanea varia, F. g. 4.

Ejd. Öfversät.tn. af Commenii Janua Ling. rest.

Aur. på Isl. F. g. ,5.

Ha d o rp niorum, Patrii et Filii, Collectanea ad
Scand. Antiqu. F. f. 5.

J. F. Peringskiöldii Index Pbilologicus. F. i. 2.

Af Assess. Biörners Sago-Excerpter eller Index
in TVIanuscripta qvar.äam Gothica Collegii Anti~
quitatum, qvod iiohniae est, praecipua, innehål-

lande Nomina propria, ritus, niores, leges,

institution»» et id genus alia ad Historiam et

Antiqvit. Sveo-Gofco. tanquam per locos com-
munes annotata, lärer nu ej mera vara qvar,

än hvad som finnes uti N:o 13' fol. den delen
af von DalinsUa Samlingen, bvilken äges a£

Öfver- Kammarherren m. m. Rerr Friherre
Stjetineld.

Ett kort sammandrag af några Sagors inne-,

håll på Svenska af (Salan och) Peringskiöld,

finnes Cart. fol. 96*. och äro dessa på sina

ställen upptagne.



Rolf Sturlögssons eljest kallad

Gånge Rolfs Saga.

_ >

1 K A P i T t E T.
*

Konung Rtggvid och hann härklädnad*

börjar denna Saga, att Reggvid het

en Konung, som styrde Hohngardnrike,

hvilket af somliga kallas Gardarihe. i)

Han var en mägtig Konung och vänsäll

af allt folket; en storvuxen och kraftfull

man, hugfull och vapenvand krigare.

Han var klok och rådig samt ganska

frikostig mot sina vänner, men hård och

sträng mot sina ovänner, och var han

i de flesta stycken väl utrustad.

Han hade haft en storättad drottning;

men hon är här icke vidare omtald, e-

medan denna saga tillkommer henne ic-

kfc, ty hon var redan afliden. Konung
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Reggvid ägde ett enda barn med denna

sin Drottning, en dotter, som het Inge-

gärd, och var hon den fagraste och arti-

gaste bland alla fruntimmer, som funnos

i hela Gardarike, och om än vidare leta-

des. I klokhet och vältalighet var hon

vida öfver de flesta Konunga döttrar, hvil-

ka funnos i ostliga delen af verlden. Hon
ägde alla de skickligheter, hvilka höfva-

das en qvinna, och hos förnäma fruntim-

mer på hennes tid när och fjerran voro

vanliga. Hon hade så stort hår, att hon

dermed kunde hölja hela sin kropp, och

så fagert som halm eller guld. 2) Konun-

gen höll mycket af denna sin dotter.

Hon hade sin enskilda värdiga boning 3)

inom borgen, och var det en ypperlig

boning till bekvämlighet och fasthet, och

utomordentligen väl prydd med guld och

ädla stenar. I denna sin jungfrubur satt

hon dagligen med (trettio) andra tärnor,

som tjenade henne. Konung Reggvid

var kommen mycket till ålder, da do

händelser timade,som denna Saga berättar-

Så är sagdt, att då Konung Reggvid

var i sina unga år, låg han mycket ute i

härnad, underkufvade åtskilliga folkslag

1

i



och hade jemt seger. Han hade laggt
under sig allt land omkring Duna~{\oåen.
Denna flod är en af de fyr& största floder
i verlden, efter hvars ursprung Ingvar
Vidforle letade, såsom i hans Saga för-
mäles. 4) Konung Reggvid seglade pa
Dunafloden österut och förvärfvade sig
genom krig många sällsynta dyrbarheter
hos åtskilliga folkslag, der Ingvar Tidförla
tillförene farit omkring. Då han på den-
na färd hade tillbragt tio år, trodde man
honom vara död. Men när han kom å-
ter hem till Gardarike, satte han sig i ro.
Ibland saker, som han på denna färd för-

värfvat, var äfven en häst, som het DuU
cefals) och kunde förstå menniskors mål.
Denne var qvick tom fogeln, snabb som
falken, stor som kamelen, och var ingen
häst dess like till storlek och styrka.
Han lät ej taga sig, om ej den, som
fikulle rida honom, kunde få seger; men
om seger var honom af ödet bestämd,

gick hästen sjelfmant till sin herre.

Konungen ägde en makalös god härkläd-

tiadj hela hjelmen var belagd med guld,

och hård som demanten, emotstod han
alla vapen. Brynjan var allt igenom
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tredubbel, af hårdaste stål, och blank

som silfver. Hans sköld var både bred

och tjock; också kunde intet jern göra
• - •

någon verkan derpå. Lansen, som hör-

de dertill, var biide laug och diger, samt

styf och seg. Denna gaf ljud ifrån sig,

likt det af en klocka, när man dermed

slog mot skölden, så vida den honom
förde kunde vänta seger; men om denne

skulle lida nederlag (oseger), gaf don ic-

ke något ljud. Svärdet stadnade aldrig

uti det ämne, man högg emot; det het

både stål och stenar lika lätt som mju-

ka manshullet. Det var gjordt af sådant

Jern, som upptages ur fjärden Ergir och

kallas Gres-järn (myrjern 6); det kan.

hvarken böjas eller brista. Hästen Dul-

cefal var af den art som kallas drome-

darier. Alltid hade Konung Reggvid seg-

rat, sedan han fått denna häst oph rust-

ning. Hans rike låg mycket öppet för

härjningar, och hade han beständigt stora

krig*

Konungen hade omkring sig många

rådgifvare och kärkortine män. En af

dessa het Sigurd, hvilken ock var kallad

Ullband. Han var sonson af fialfdan Röd*
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felcl, som var Brenne Käres son. Han
var en ganska hjeltemodig man och gaf

alltid goda råd. Han var vänsäll af allt

folket och gammal till åren. Han hade

Jänge farit med Konungen och varit hon-

om följäktig i mänga faror.

2 Kapitlet.XSSeSi SS/SSyH c-*-ft"fltt?"-^1 *

Konung Erik och hans Eerserhar.

Eric het en Sjökonung; han var ättad

från Gestrikland, som ligger under Svea

Konungs välde. Folket der bor, är starkt

och jättelikt, hårdt och elakt att strida

mot, samt kunnigt i trolldom.

Konung Erik var ocksä en stor och

stark, svart och mycket groflagd man.

Han låg ute till sjöss vinter och sommar

med många skepp och härjade om som-

rarne vida omkring i åtskilliga länder och

riken. Han var en den största krigare

och en mycket orolig menniska. Han
hade en vacker syster, som het Gyda9

hvilken ock beständigt var med honom
på hans härfärder. Konung Erik hade

många Berserkar och kämpar i sin här,

hvaraf fyra i synnerhet äro såsom ser-

deles märkvärdiga har nämnda: tvänne
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bröder Sörkver och Bryniolf, hvilka bäg-

ge voro stora och starka, mycket hårda

att taga ihop med och så gaidrafulie, att

da uti krig kunde betaga svärden deras

Bggy dock var Sörkver starkare och en

tapper torner-riddare. Den tredje het

Thord, var Konungen» frände och hade

tillnamnet Lessö Skalle fHlesseyar Skalli),

en stor och stark man, som var ättad

från ön
r
LessÖ (Hléasey) i Danmark,

hvarest han hade uppvuxit och blifvit

utlärd. Hans fosterbroder het Grim med

tillnamnet Jg,er; denne var 6tor och uti

allt elak. Man kände alldeles icke han»

härkomst eller ätt; ty völvan (sierskan i)

Groa 2) hade funnit honom pa yttersta

hafsstranden långt från menniåkors hem-

vist på Lessö 5 och var denna gumma

Thords moder. Hon hade fostrat och

uppFödt Grim ooh lärt honom allehanda

hexkonster och trolldom, sa att ingen i

norden var hans like, i synnerhet som

äfven hans natur var helt olik andra

menniskors. Det är ock några mans för-

modan, det Grima moder måtte hafva

varit ett sjörå (siögygur t
saekona, sjö-

qvinna); ty han kunde fara både i sjö

och vatten, när han ville, och vardt han
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deraf kallad Äger (AEgir). Han at rått

kött och drack blod både^ af menniskor

och creatur. Han grenjade mot menni-

skor och gjorde dem både blinda och

döda. . Ofta förvandlade han sig i åtskil-

liga lefvande varelsers skepnader och for*

ändrade så hastigt sitt utseende, att man
knappt kunde hinna fästa ögonen derpa.

Hans anda var så het, att man tyckte

sig brinna deraf, oaktad t man var här-

klädd. Han utspydde stundom eld och

stundom etter på menniskor och hästar,

och kunde derföre ingen menniska emot-

stå honom. Konung Erik hade mycken

lit till Grim, och alla dessa kampar; der-

före sparade de icke att att mot hvarje

varelse utöfva illbragder*

5 Kapitlet.

Konungarne Reggvids och Eriks strid

denna tid kom Konung Erik med
sin här till Konung Reggvids rike; han

lät der dräpa menniskor och slagta cre-

atur, brände byar och röfvade egendom.

Men när landets invånare blefvo varse den-

na ofred, flydde somliga undan, som det för-

mådde, och foro hem till Konung Reggvid



samt berättade huruskeddt var. När han

nu sporde dessa tidningar, lät han upp-

skära budkaflar och stämde allt sitt

manskap sig till mötes 5 men han fick

likväl en obetydlig har, efter som detta

Konung Eriks anfall kom dem så hastigt

och oförmodadt uppåj och de lleste voro

svårmodige öfvar huru detta kunde kom-

ma att aflöpa.

Öm morgonen, samma dag slaget

skulle stå, drog Konung Reggvid på sig

hela sin härklädnad, och spände en guld-

kedja om halsen; denna var en genom-

god klenod. Sedermera spände han sitt

goda svärd vid sidan, och fattade lansen

och slog dermed mot skölden; men —
den gången gaf han icke något ljud. —
Hästen DulceFal ville icke heller låta ta-

ga sig, ehuru han jagades af många men-

niskor. Öå han omsider blef drifven in

mellan höga gärdesgardar, framträdde

Konungen sjelf och ville der taga hon-

om; men »å snart hästen blef varse Kon-

ungen, sprang han ut öfver planket och

bort till skogs. Detta tycktes män-

nen vara ganska underligt 5 och spådde

man sig intet godt deraf, utan fruktade

för ett säkert nederlag; och söktes icke



mera efter honom. Konung Reggvid lät

i stallet taga sig en annan hast, äfven

som ock annan sköld och lans, och af-

leninade de förra itti sin dotters vård

och förvar, samt gjorde sig och hela

sin här färdiga till strids.

Konung Erik drog nu hela sin styr-

ka tillsammans, och bad hvar och en att

visa sig sådan, som han var man till,

samt icke spara de krafter och skicklig-

heter, som hvar och en till fördel ägde*

Då svarade Grim Ager: Det är en skyl-

dighet, att hvar och en visar sig nu så

duglig, som han formar 5 men om vi här

segra öfver Konung Reggvid, så villjevi

här nedsätta oss : och jag önskade erhål-

la ett land att styra, och Jarls namn. Din

frände Thord skall följa mig, och skall

samma öde öfvergå, oss båda 5 men Sörk-

ver och Bryniolf skola vara hos eder

och värja land för eder. Konungen sam-

tyckte dertill ; och tågade derpa bada hä-

rarnas leder mot hvarandra. Konung Erik

var på ena flygeln och Sörkver med ho-

nom, men Grim Äger på den andra
5 och

var Vikingahären så stor, att fyra man
voro om hvarje landets invånare. Kon«

ung Reggvid gick emot Konung Erik och
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Sigurd Ullband emot Grim Äger. Här
vardt nu en ganska häftig fäktning med
hugg och «lag, skott och stenkastande

;

hvarvid hvar och en framträngde starkt

uti sin fiendes leder med stort här-

skri och äggande rop. Konung Erik»

Berserkar och hans banerförare gingo

fram för lederna; de nedhöggo Konung

Reggvids folk såsom ung skog, att de

tumlade hufvudstupa tvärs öfver hvaran-

dra. Detta såg Sigurd Ullband, han röj-

de sig modigt och käcict med hugg a

ömse sidor rum till Thord Lessö Skalle,

och högg mot honom } men denne fram-

räckte bara skallen, och beto de

kraftigaste hugg derpå ej mer, än man
Ituggit i sten. Men snart nog högg
Thord Sigurd Uliband banehugg ; och

föll han der med mycket godt loford.

Då Konung Reggvid såg detta, vardt han

mycket barmfull öfver Sigurd Ullbands

fall. Han sporrade sin häst och red

häftigt fram 5 han högg omkring sig

ined hämnarens mod och fällde på bäg-

ge »idor både män och hästar, så att allt

röjdes undan för honom j och svärdet

bet såsom dermed bli fvit hugget i vatten.

Hela svärdsbaljan 'var belagd med guld,

%
1



der som det bäst. tycktes pryda ; uti yt-

tersta knappen på handkaflen voro in-

slutne ådla stenar (lifs- stenar), de der

kunde draga etter och sveda utur sar, då
de deruti blefvo skafne. Förgrymmad,
red nu Konung Reggvid fram mot
Konung Eriks baner med den häftighet,

att han liade fått bägge armarna bestänkta

med blod ända upp till axlarna. Han
nedhögg dervid stundom två eller tre

personer i ett hugg och röjde sig sa

väg igenom den ena fylkingen fram och

den andra, tillbaka, likasom då det reta-

de lejonet rusar fram, och nedlade

folk i Konung Eriks leder såsom ung skog,

så att allt måste vika undan för honom. På

detta satt lät han striden fortfara till nat-

ten, då fridsköld i) vardt upphållen. Kon-
ung Erik for nu till sina tält (härbo-

dar), och hade han lemnat på platsen

mycket ,af sitt folk, hvaraf somlige flöto i

sina sår. Konung Reggvid red nu hem
till sin borg. Han hade förlorat myc-
ket af sitt manskap; han var sjelf hvarken

trött heller sårad, ej heller kunde man på

honom märka minsta spar till fruktan.

Följande morgonen rustade sig Kon-

ung Reggvid åter till strids. Konun-
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gens dotter, Ingegärd trädde inför sin fa-

der och bad honom ei längre afventy-

ra sig och sitt lif, utan heldre fly ur bor-

gen och sedermera vid lägligare tillfälle

kräfva hämnd af Konung Erik, heldst

man nu hade en sa öfverlägsen magt att

strida emot. Konung Reggvid vardt hög.

ligen vred öfver ett sådant tal och sade:

det skall aldrig spörjas, att mig saknas

mannamod, att jag vore en sådan feg

stackare, det jag ej skuile våga strida äf-

ven med så arga varelser som Konung E-

rik och hans fega undersater. Med detta

svar skildes de åt, och lemnade Ingegärd

sorgfull sin fader och gick bekymmersfull

till sin boning emedan hon nu tydligt såg

sin faders nära föreståenda död. .

' Konungen red nu ner från borgen

emot denna stora här; det är dock icke

berattadt, huru talrik den varit, utan

blott att träffningen återigen begyn-

tes och fortsattes en stund bortåt. Kon-

ung Erik lät då slå en sköldborg om-

kring Konung Reggvid med alla sina

kämpar. Grim Äger och Thord Lessö

Skalle höggo ganska tappert på samma

gång mot Konungen; men han försvara-

de sig så käckt, att han ej vardt sårad.
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Men i det samma blåste Grim Äger mot
honom med så mycken trolldom (Galder

2), att hästen dignade och hade nära fal-

lit omkull. Konung Reggvid sprang då
af hästen, gjorde elt häftigt anfall och
fällde manskap på bägge sidor. Han
staplade en likhög omkring sig så stor,

att den slutligen stod honom till med»
jan (beltestad). Han vände sig mot
Grim Äger och högg tvehändes till hon-

om; meu denne blåste emot honom, så att

svärdet föll Konungen ur händerna. Han
fattade da till yxan och rigtade hamma-
ren så säkert och kraftigt mot Thords

skalle, att han låg länge afdånad. Med
ett språng i höjden öfver sköldborgen lopp

Konung Reggvid öfver likhögen. Kon-

ung Erik vände sig då emot honom
och högg till Konung Reggvid med svär-

det, så att det gick sönder vid fästet

j

znen mot hans goda härklädnad kunde

det intet uträtta. 1 det samma lade

Grim Äger till nedan under brynjan, med
ett svärd (mekir) cå kraftigt, att döt stod

igenom Konungen. Föll då Konung
Reggvid der död ned med mycket hjel-

temod och det goda loford, att Gardari-

ke knappt tyckes haft någon bättre hjel-

te än Konung Reggvid»
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Nu flydde allt hans folk, som var

qvar ; största delen hade likväl stupat af

landets invånare. Mycket folk hade ock

Konung Erik lemnat på platsen, Seder-

mera vardt fridsköld uppvist, och de

fingo fred och säkerhet till lifvet, som
det ville behålla och derom hos Konung
Erik bönföllo. De öfrige, som ej ville

tjena Konung Reggvid, vordo dränp-

ne. Slutades så dermed slaget, ech de

döda bJefvo afklädde. For nu Konung
Erik i Borgen med sitt folk, och gjor-

de sig der glad med allehanda drycker

och musikaliska nöjen.

4 Kapitlet.

Konung Erik och Prinsessan Ingegärd,

^-^m morgonen kallade Konung Erik Grim
Äger och hans Stallbröder och bad dem
besöka Konung Reggvids dotter; som de

ock gjorde. När de kommo in i hennes

boning, helsade hon Konung Erik, ehuru

hon var mycket harmfull, gråtögd och

bedröfvad. Konung Erik sökte att mun*

tra och trösta henne samt lofvade ersät-

ta henne all den förlust på manskap och

skada hon lidit, och sedermera få hvad
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önskan som heldst rörande någon sak>

som var dem • tillständig att uppfylla,

efterkommen, så vida hon ville sederme-

ra lemna dem sitt samtycke och göra de-

ras villja. Ingegärd, Konungens dotter,

svarade: Aldrig må den med rätta bära

Konungs namn, som ej håller hvad han

en flicka lofvat; och må jag samtycka

att göra eder villja, om J hållen edra

ord och efterkommen min begäran. Ty
förr än jag skall nödgas mot min
villja öfverlemna mig i någon mans våld,

skall jag strax afhända mig iifvet, och får

då ingen äga mig. Konungen fick då

stor kärlek till henne och sade: Vare den

en niding, som ej håller sina ord mot
ederj begär således nu strax hvad ni å-

etundar, och det skall ej nekas Er. Detta

är, säger Konungens dotter, min första

bön, att en stor och fast hög uppkastas

efter min fader, och att densamma tillbör-

ligen inuti bygges samt tftomkring omgif-

ves med skidgård. Högen skall göraslångt

ute i en ödemark, och skall ditbäras guld

och dyrbarheter, som skola deruti ned-

sättas. Der skall ock min fader införas

i hela sin rustning, omgjordad med sitt

avärcL Han skall sitta på en stol, och

/



på bägge sidor omkring honom alla hans

kämpar, som nu hafva stupat jemte ho-

nom.. Hästen Dulcefal får ingen af edra

män taga, utan må han få råda sig sjelf

och gä hvart honom behagar. Jag vill

rada öfvrer fjerdedelen af Riket i tre ar;

Jag och dem jag jemte mig antager, äf-

vensom de mig tillhöra, skola vara fria, i

fred och nade för eder och edra män.

Imellerid vill jag på dessa tre år få en

man, som hvarje år rider emot eder eller

eder kämpe Sörkver till tornering; och

om jag imellertid ej får någon sådan

man inom den tiden att fpkta å mina

vägnar, som kan lyfta Sörkver ur sadeln;

få skolen J få rada öfvar mig och allt hvad

mig tillhör samt hela riket. Men om jag

skulle få någon så rask man, att han besegrar

Sörkver, då skolen J och hela edert säll-

skap iemna Gardarike, för att aldrig mer
komma åter; då vill jag vara fri, och

hafva all min faders qvarlåtenskap, land

och rike efter min fader, såsom billighe-

ten fordrar. Grini Äger sade : Denna
begäran lärer knappt kunna bifallas; ty

den beror af ett djupt begrundande samt

en lång eftertänka och öfverläggning. För



Bfrigt tycker jag, att det ej passar Er,

Herre! att såsom friare lefva så längej

blott på hoppet, ehuru ni för öfrigt kari

säkert lita på Sörkvér, och är, enligt bå-

de min
(

och samteliga Edra kämpars

förmodan; ingen fara å färde. Konun-

gen svarade: aldrig trodde jag, att Ni*

min Prinsessa, skulle begärt något dy-

likt j dock ämnar jag ej rygga det löfte

jag gifvit Erj ty jag har den förtröstan

på Sörkvei% ätt ni ej kan få någon tap-

prare man. Mig, inföll Grim Äger, föréi

kommer én sak; denna torde komma
oss väl till pass: ingen skäll nämligen

kunna öfvervinna Sörkver, hvarken viÄ

Tornerspel eller Envig, iitan lian Jiar he-

la den rustning och härklädnad, som Kon-

ung Reggvid ägde: men högén skall vara

starkt byggd ined murning och tegel, så

ätt ingen mensklig magt skall kunna tagå

Vapnen
; n
och kunnen J gerna uppfylla e-

dert löfte mot Konungadottern. J sko-

len imellertid tidt och ofta skicka män;

som erbjuda sig att afhémta nämnda rust-

ning, med löfte-om Ér Syster Gydas

hand till belöning för den, som det kaii

verkställa. På detta sätt skall denna

itis-tning antingen förblifva i edert val d; et-
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ler. ock återkommer ej den, som skulle

afhemta honom, med lifvet. Detta råd

behagade Konung Erik och de andra käm-

parne ganska mycket.

Konungen lät då bygga högen, såsom '

förut saedt är, ganska stark, och voro Kon-

ungens kämpar härvid ganska flitigt be-

fcjelplige. Och Grim Äger tillställde så

med sin trolldom (seiddi), att ingen död-

Hcr menniska skulle kunna erhålla här-

klådnaden, och giordes för öfrigt högen

oöfvervinneriig. Var nu högen gjord och

Konung Reggvid der insatt, samt gick In-

gegärd sist ur högen. Hon lät i hem

likhet ditföra tvänne rustningar, h vilka

lades uti hennes faders knä. Sedan blef

högen fast tillsluten och enligt Grim A-

gers föreskrift, väl fullbordad.

Riket delades sedermera efter of-

verenskommelse, och allt blef uppfyldt

som förut sagdt är. Konungadottern fick

insen, som vågade pröfva sin styrka mot

Sörkver. Konuugen skickade flera per-

soner till högen ; men ingen kom äter.

Grim Äger (gaf han Ormaland och Jarls-

namn och satte han sig der ned. Han)

styrde sitt Landskap, och var det uti

Gärda välde Konungasätej men hans un-
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dprhafvande voro mycket missnöjde med
honom. (De öfriga kätnparne voro m$d
Konung Erik att försvara hansland och vara

lians undersater; men Grim Äger skulle

genom ombud underrättas, om saker före-

kommo af den betydenhet, att dettarfvades).

Grim Äger oeh Thord Lessö Skal-

le hade täta och betydliga stridigheter

med folket ofvan ur Jotiinhem (Jobun-

hems bygder i) f i synnerhet från Alu*

horg. Och är det ämnet för mänga

Sagor, huru de äflades uti deras

stora krig, äfven med h^xerier och troll-

dom, oebhuru de
(

å ömse sidor giordehvar-

andra ondt men aldrig godt. Sörkver och

Bryniolf voro hvane sommar i härnad

och skyddade landet åt Konung Erik. In-

gegärd satt i en treflls: borg i sitt rike och

hennes välkomne män, och var mycket

hugsjuk öfver sin författning.

5 Kapitlet.
Gäno-e Rolfs härkomst,

C
Oagan afviker nu till Norge till det der-

varande Konungadömet Ringarike. Der
regerade under den tid, som förut är om-
talad, Konung * Sturlög hinn Starfsami

(den arbetsamme i). Hans Drottning var

Asa, den vana, Eric Jarl* dotter. De ha*



$e många och väl uppfostrade söner.

Den första het Ragnvald, den andra

Fradmar, den tredje Erik och den fjer-

de Rolf. Denne sednare hade fått nam-

net Rolf efter sin faders fosterbroder

Rolf Nefja, hvilken cfog uti afgudatem-

plet i Biarmalandt under det han var

der tillika med Sturlög att afhemta det

bekanta Urarhornet. Rolf Sturlögs son

var en vacker karl, både lång och

diger, och så tung att ingen häst kunde

bnra honom, utan måste han beständigt

pä, hvarföre han kallades Gänge Rolf 2).

Han var vacker till utseende, men ej fö-

rekommande mot allt folk och sällan

glaMgt munter, utan var hans största

gamman att deltaga i målskjutning och

tomering 3). Han var ock så tung och

StarV\ att ingen kunde rycka honom nr

sadeln, men så ovig i vapenskiften, att,

ehuru han var den största och starkaste

man, var han likväl mot de flesta både

menlös och gagnlös. Han liknade ej sin

far, hvarföre ock kallsinnighet herrskade

jemt och beständigt dem emellan.

En dag då Sturlög och Rolf, soi^

ofta hände, talades vid, sade Stur-

lög: Äet ser ut, Rolf, som dina bragder-
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ej blifva stora; dylik framfärd som din

passar mera qvinnor än karlar. Det

synes mig således rådligast, att du. tager

,dig en hustru, och slår dig på landthus-

! hållning, sätter dig ned såsom torpare

i en afläg3en dal, der ingen menniska

?åkar dig, och der framtråkar din tid så

länge ödet förlänar. Hvarpå Rolf sva-

rar: hittills har jag e) tänkt att satta bo

eller gifta migj ty qvinnor bekym*

ra mig ej mycket. Nog inser jag än-

då rätta skälet till dessa förebråelser : Du
vill spara in min mat. Nå väl, jag skall

yesa bort och ej återkomma, förrän jag

förvärfvat ett så stort rike som detta

$itt är, eller ock skall jag derföre ligga;

död, Och tycker jag just detta vara en

torpar-egendom, som du nu har att

styra, och litet att skifta mellan oss

alla bröder. Så skall ock hvarken Du
eller de hädanefter hafva något gagn

af mig. Till en sådan färd, svarade

Sturlög, vill jag behörigen utrusta dig,

och vill
i
ag då skaffa dig både skepp

och raska sjömän, om du vill företaga

något dylikt, som kan lända dig till fräjd

och loford. Rolf svarade: Icke sköter

eg mycket om att hafva något manskap



med mig, då det kunde förtryta Edra

öfriga söner. Jag lärer ej heller kom-
ma att behöfva dem, då jag förmodeiigen

icke kaminer att hafva mycken befatt-

ning med krig, efter som jag ej tör se

menniskoblod. Ej heller vill jag med
mycket folk tränga mig ut på små båtar,

som sjunka, och så drunkna vi alla

samman. Således kan jag, svarade Sturlög»

dervid ej göra något för dig, då jag ser,

att du är, både dum och egensinnig. Slu-

tades således samtalet, hvarmed de skil-

des åt.

Rolf gick sedan till sin moder Åsa

och sade: jag önskade gerna, att du vi*

sade mig de kappor, som din fostermoder

Vefreja gjort åt min fader för en lång tid

sedan. Hon uppläste en st«r kista, och

sade: här ser du dem, de ha Eva ännn ej

mycket åldrats. Rolf tog upp alla kap-

porna, och voro de så gjorde, att de ha-

de ärmar och en hufva ofvantill öfver

hufvudet med en betäckning för ansigtet-

4) De voro både sida och vida, och ha-

de den egenskapen, att intet jern eller

etter kunde genomtränga dem eller ska-

da den de betäckte. Rolf tog tvänne,

som voro de längsta, och sade: jag tyc-

ker, att jag ej har för mycket med mig ur



min faders hus,
1 om jag blott har dessa

bägge kappor. Du lärer väl, sade Åsa fl

ej sa hastigt resa, frände, att da ej blir för-

sedd med vapen och llskap. Rolf

gick bort tigande, och efter några dagar,

innan någon menniska visste deraf, var han

borta, utan att hafva tagit afsked hvar-

ken af far och mpr eller fränder. Man
Visste ej heller, huru det sedermera gick

med honom, och ingen underrättelse

har man, att Sturlög varit bekymrad öf-

ver hans bortfärd. Det led så en tid

bortåt, och Sturlög satt i lugn och still-

het i sitt rike.

6 Kapitlet.

Stcfners härkomst.

Thorgrim (eller Thorgny i) het en Jarl,

som styrde Jutland i Danmark 32) han ha-J

de der sin hofborg, men tog^ skatt af

flera riken. Han var en stor~ höfding

och 'försedd oijsd utvaldt manskap. Han
var nog till åren, när denna Sagas hän-

delser timade. Hans Drottning var död
5

men tvänne barn lefde : en son, som
het Stefner, och en dotter, som
het Thora. Bagge voro vackra och väl

uppfostrade barn. £tefner var en stark

\



man, ganska väl bevandrad i den tideris

fria öfningar, (en ganska stor idrottsman).

Han var alltid mild pch ädelt sinnad;

Thora var eh sagtmodig flicka och hade

sin egen jungfrubur (tikemma), der hon

vistades med sina tärnor; Björn het eri

inan, som var Jarlens rådgifvare ; entän^

kände och godhjertad samt af jarlen

mycket älskad man* som godt kundé
med- regeringsåren der. Hans hustru het

Ingeborg; ett artigt och väl uppfostradt

fruntimmer, och älskade Björn henne myc-

ket. Han ägde en laridtgård étt litet

stycke fran jarlens borg; men gästade

likväl ganska ofta hos Jarlen. Thorgrim

Jarl hade mycket älskat sin Drottning;

hennes hög låg nära intill borgen; här

satt Jarlen ganska ofta i godt väder, el-

ler då han höll målstämmor (ting), eller

ock lät anställa lekar för sig. Jarlen satt

nästan alltid i stillhet och hade fred i

sitt rike.

7 Kapitlet.

Rolf och Atle.

Nu ar det tid attåtervända till var Rolf*

sedan han for ur Ringarike, såsom förr

sagdt är, Inga vapen hade han med *if£
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utom en ekeklubba} den ena kappan, Ve-

fre j an Q t, hade han på sig, och den an-

dra bar han under armen. Han ställde

sin kosa i öster åt ödemarkerna i Eida

skog, i) och ernade sig upp ät Svea rike;

men som han var okunnig om rätta vä-

gen, for han oftare öfver fjäll och obyg-

der än om gärdar och hemman; och då

han ej fann några banade vägar öfver

skogen, for han ofta vilse och låg län-

ge ute på marken. Sent om aftonen hitta-

de han på en stark stuga inne i skogen.

Detta var vid vårtiden; och var dörren

till densamma blott till hälften stängd.

Han satte sin klubba utanför dörren vid

väggen och trädde in i stugan. Det var

blott en mans rum, en säng och ett sä-

te eller stol derjemte; skinnvaror funnos

der några, men obetydlig annan egendom.

Rolf slog upp eld$ och när det led mot
solens nedgång, inträdde i stugan en res-

lig man, som var klädd i en svart kort

rock och hade en rödbrun (moröd) mössa pa

hufvudet. Han var mörklagd i ansigtet,

med svarta ögonbryn och långt ' yfvigt

skägg.. Han hade ett svärd vid sidan och

spjut i handen, hvaryid han stödde sig»



Denne frågade: hvem är denne tjufven?
,

eller hvarifrån kommer du? RoU svarade» 1

icke behöfver jag dölja för dig mitt namn;

jag heter Rolf och kommer vester ifråii

ur Ringarike. Husbonden svarade: aldrig

fikall den slippa helbregda, som derifrån
|

lcommer; men gäck du från elden, sitt

upp i sätet och hvila dig. Rolf gjorda I

så. Icke* heller skall jag
?
fortfor skogs-

boen, dölja mitt namn; jag heter Atlt

Otryggs Son
t
född i Ringarike, och kän-

ner dig yäl: 4u Sr Sturlög den arhetsarq-i
j

mes son» och skall du nu omgälla. det
j

din fader gjorde mig landsflyktig, derfö- 1

re att jag ihjälslagit en af hans hirdinäi*

(hofmän). Derpå fattade han uti spjutet mei
kägge händerna och stötte med sådan häftig*

het mot Rolfs bröst, att han deraf trycktes

hårdt tillsammans; men spjutet uträttade ej

något mot kappan. Rolf ville resa sig upp,

men det var omöjligt; ty han var fast

vid brädet 2), som han satt uppa. Bär

Ican ej din trolldom båta dig, sade Atle,

utan skall jag bulta dig ihjäl med din e-

gen klubba, och gick vid dessa orden

\itw kojan. Rolf tyckte sig nu vara il-

la kommen, i synnerhet som han var åev
j
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fästtrqllad} och arbetade han mycket, innan

Jian slutligen kunde bli lös ur sitt säte
f

just i det samma som Atle kom i dörren

med klubban. Rolf lopp då bröstgänges

yå Atle, så att klubban föll gubben ur

händerna; hyarpå de ^nföllq hvarandr^

nied kraftiga tag qch. brottades länge

me4 häftighet. Atle måste jemnt

gifva efter och vika undan för Rolfs

"häftiga anfall, samt blef slutligen vräkt

baklänges öfyer anda. Rolf tryckte ho-

nom derunder tillsammans med sina knän,

pch med bägge händerna i halsen, samt

klämde honom, så att han ej kunde fram-

föra ett ord. Atle kämpade förtvifladt,- men,

Rolf höll honom i denna ställning med
samma tag, till dess han dog. I kojan^

fann Rolf en stor penningepung; denn^

jemte Svärdet Atlanot oo\\ spjutet tog

han med sig, men lemnade sin klubba

. $er efter sig. Han drog rocken af Atle,

brände upp kroppen till aska, pch tog

rocken på sig, emedan han tyckte denna

vara lättare att gå med än kappan, h\r

U-

ken han nu bar på ryggen.

«



• 8 Kapitlet.

Rolfs strid med elfva män,

Följande morgon fortsatte han vidare

sin färd och gick flere dagar i skogen.

En dag kom lian fram på en uppröjd plats

i skogen; der fick han se 12 väl rustade

män; dock var den ene af dem utmärkt

bättre rustad än de öfriga. Denne ansåg

Rolf för deras Förman. När de fingo se

Rolf, sade denne anförare: se här kom-
mer Atle (hinn ille) den elake; kommen
stån upp alle, slån honom genast ihjäl,

och lönom honom hans mandråp och

rån. Rolf kunde nu hvarken hjelpa sig

med ord eller eder, utan anföllo honom
alla ifrigt med hugg och slag. Men Rolf

försvarade sig manligen derigenom, att

han med spjutet ömsom stack och ömsom
höggf samt vitte denTstora hugg och sår;

ty detta spjut var ett ganska godt va-

pen. Rolf fick några sår på händer och

fötter; leken slutades dock sa, att Rolf

nedlade dem allesammans. Han var bå-

de mödd och sårad, förband nu sina sar,

som väl voro mänga, dock små, och hvi-
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lade sig. Han lade sedan af rocken, att

hän ej skulle för honom oftare ådraga sig

sådana händelser. Han tyckte, som des-

sa män hade varit ur Vermeland, och

farit ut att jaga djur och foglar eller

att söka Atles koja.

9 Kapitlet. v

Rolf och Vikingen Jglgcjfå

I\olf fortsatte sin färd ; men ingenting

är berattadt om hans resa, förr än han

kom i Göta Rike vid Göta elf. Han
fick der se ett mycket stort långskepp

ligga på strömmen vid landet. Det var väl

däckadt— försedt med tjäll (tält)— mellan,

stammarna. En brygga låg derifrån upp på
landet 5 nära den på landet fastgjorda

bryggändan suto några män vid en upp-

gjord brasa och lagade mat. Rolf hade

nedslagit sin sida kappehatt, gick fram

till dem och helsade dem. De motto-

go och besvarade vänligt hans helsning,

och frågade efter hans namn, samt hvari-

från han kom. Han kallade sig SH-
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gande, och sade sig komma ur Vetnifr*

land; Han frågade dem* hvad deras För-

man het, som ägde skeppfeti De svarade;

Han heter Jolgeir, och härstammar från

Siglisdalarnä i Sved Rike. i) Godtj sadé

Rolf, måtte det vara att tjena én sådaä

inan. Nej, svarade de j ganska illa har

den jråkät tit ;
ty han äir både iröllkari

öch berserk* på hvilken intet jéirn bi^

ter j hård är han dessutom öch deri

värsta riiémyskä som gifs att siåss med.

Vi ärö 69 man på skeppet, hvilkä tjénä

honom ögernaj ty han hafver ihjälslagit

vår höfding, som skeppet egde> och nödgat

oss ätt svärja sig trohetsed* och allt det.

tå har han uträttat med ränker och troll-

dom. iiah ärnar nii farä i härriad i Åii-

stervägi ö) Rolf sade* att de hade gifvifc

honom gddt besköd öch stört höjé, gick

dermed ut på skeppet till Jölgeir, der hati

satt i skansen (lyptingén) oni börd pä
åitt skepp j men han fctteköm ej Rolf hel-

ler synnerligen behägligi Han éröottog

Rolfs helshing, samt frågade häris iiamri
* *

och ärende. Rolf sade: jag heter SH*
:
;

gande, och är mitt ärende att söka diri

Vänskap och att kommsj i tjenst bland

1



fliiia inärij ty jag är oförtruteri att

troget tjenä, med hvad som behöfves
j

frieri jag är ingen krigshjelte. Jag har

fått underrättelse om din goda fräjd

såsom éri stor höfding och ej matnidsk;

jolgeir svarade : Sant har du sport, att

jag har materi ospard ; men jag tyc-

ker ej mycket om dig, ty dil set mig ut

vara eri elak menriiska5 dock kan du få

fara med oss, om dig så lyster; Rolf

tackade, och slutades så samtalet. De
härjade vidt omkring under sommaren*

och delade Rolf ut silfver tir sin kässä

ined båda händer, hvarföre han strax

blef mycket omtyckt af alla, utom jol-

geir, och detta ur det skäl, att han var bå-

de lat och sömnig; på skeppet kunde

hän icke göra någon nytta, var aldrig i

något slag eller gaf sig i någon fara. jol-

geir framfor illa med sin härnad, hvilket

mest bönder och köpmän ilngo erfara»

De härjade mest omkring Kurland* der.

de ock fingo ofantliga rikedomar.

Det hände sig en gång* att jolgeir

satte Stigande att hålla vakt vid skep-

pet: det låg nu vid land, och var éri

brygga slagen tipp åt landet j men vä-

i
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året var svårt af storm och regn. De som
voro på skeppet, förfogade sig till sängs?

men Rolf höll sig på landet, der bryg*

gan var fästad, och led så den natten.

Men mot morgonen begynte Rolf att

blifva sömnig, tog Vefreya nöt på sig och

svepte afven on> hufvudet. Jolgeir vak*

nade, klädde sig och gick tipp på landet

med sitt svärd i handen. Han fick nu

se Rolf ligga sofvande och snatka ganska

hårdt vid glöden* Jolgeir vardt högli*

gen vred : helt förifrad drog han svär-

det, och högg tvehändés till Rolf öfver

midjan så kraftigt, att det blifvit Rolfs

bane, om han ej haft sin skyddande kap-

pa på sig. Rolf vaknade dervid med
förskräckelse och sprang häftigt upp.

Jolgeir syftade då efter hufvudet med an*

dra hugget; men Rolf vek, fattade uti Jol-

geir, och blef der en hård lek, 5) hvar*

Under de kraftigt angrepo hvarandra*

Jolgeir förvandlade sig 4) och rusade e-»

mot Rolf, som drog sig undan ned mot
hafsstranden, så att de bägge föllo bak-

länges i sjön utför en -hög och brant

klippa. De förde hvarandra djupt ned i

vattnet 5) flera gångor. Ingen villa



Vaga sig ätt skilja dem åt; ty de hade

frierä Välvilja För Rolf än för Jolgeir. Slu-

teligen koramo de bägge upp mot strån-

den, då Rolf med fotfäste mot en klip*

p'a, så brant och ilat som ert Vägg* stod

i vattnet till midjan; Jolgeir äter räck-

te ej att hvila inot botten* Rolf fattade

honom da uti skuldrorna, förde honom ne*

der i vattnet och höll honom der så länge*

att han drunknade, fiolf gick då i land

och var mycket utmattad* Alla J olgeirs

inan tackade Rolf för detta verk och

Sade, att han måtte blifvä en vidtfragdad

inan, som nedlaggt en dylik Berserk. Rolf

Sade: J lären nit väl vilja taga mig till

feder Höidittg i Jolgeirs ställe, och skall

jag då ej behandla eder värre än han

gjort 5 så vill jag ock tiii låta eder vetä

mitt namn. Jag heter Rolfj min fader

Stiirlög hinn Starfsami styrer Ringarike,

i Norge. De emottogö nii 'honom alla

ganska väl och sade, att han ej vansläg-

tades, då han nu genom ett sådant hjel-

teprof visade sig vara en den första kam*

£e* De samlade sig till öfverläggning, som

hutades med att uppdraga Rolf styrelsen

5
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af skeppet. Rolf sparade ej de pennin-

gar som Jölgeir samlat, utan delade dem

oegennyttigt ibland sina män. De hade

nu många träffningar, och Rolf dervid

alltid segern. När det begynte lida mot

hösten, hölto de ifrån öster, och sade

Jlolf, att de skulle ställa sin kosa åt Dan-

mark; De anlände ock sent på hösten

till Jutland ej långt från Thorgrim Jarls

borg, och lade der in sitt skepp i

en hafsvik, gjorde det der fast och

apände der upp sina tält. Rolf tillsäger

sina män, att vänta der, tilldess han kom.

me återj imellertid vill jag, säger han,

#nsam gå ifrån skeppet litet omkring att

bese hvad som kan vara att här företaga.

io Kapitlet.

Rolfs ankomst till Thorgrim JarU

Det hände sig en dag, då Thorgrim

Jarl satt öfver bord i glädtigt lag, att

salsdörren öppnades, och en reslig samt

diger man inträdde, klädd i en nd lu*

den kappa, och hade ett stort spjut i



banden-. Alla som intoe voro Förtindrade

»ig mycket öfver honom. Han trädde

fram för Jarlen och helsade honom med
Vördnad. Jarlen emottog och besvarade

lians helsning Samt frågade, hvemj han

Var. Jag heter Rolf, svarade han, och

är Sturlögs son, som råder för Rin*

garike* och kommer jäg för att lära kän-

ne edra sederj ty mig är betättadt, att J

aren en stor Höfding. Mycket väl kännet

Jag din ätt och slägt, svarade Jarlen, och

V*M
j
flg gärnä, att skall vara välkom*

men i mitt rike till oss med dina män*

och skall du fl allt hvad du behöfver, och

Vi kunna åstadkomma, antingen du vill

blifva bland oss* eller du vill låta dina

män våra hos dig: af huru många dyli-

ka ar du vanligen åtföljd? Rolf svarade*

cle äro på skeppet åttatio, som följa migj

Xlög har jag något i förskott för dem,

öch önskar blott hafva en korg att der*

titi förlägga dem, likväl ej för långt från

eder, och skola de, orU så behagas och

tarfvaS, Vara eder till tjenst i riket*

Jörsvar. Jarlen svarade : Jag är Eder myc-

ket förbunden för eder ankomst, och skall

Allt stå i din Fria magt och ditt anseen*
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de bli så mycket större. Rolf tackade

Jarlen för sitt tillbud och gick sedan till

sina män. Jarlen lemnade dem så en

borg att råda för. Rolf satt stilla i Bor-

gen och höll sina män väj. Han for

länge i härnad och försvarade Jarlens

xike med hjeltemod. Mellan Rolf och

Stefner Jarlens son var en förtrolig vän-

skap; äfven Björn, Jarlens rådgifvare, var

en af Rolfs bästa vänner. Det led såle-

des en tid bortåt utan särdeles märkliga

händelser inom denna förtroliga krets.

11 Kapitlet. ,

Slaget mot Berserkarhc Tryggve och Wase (PPare).

Tryggve het en man, Ulfkiels son, ättad

ur Skottland och Bukans sida. Han var

en den största slagskämpe och Berserk.

Han låg ute på hafvet både vinter och

sommar med många skepp. Han hade

med sig en fosterbror, som het JVa- «

sc, och denne var ättboren i Tiondaland

i Svea Rike; äfven denne var jättlik

både till vext o«h styrka. Thorgrim
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Jarl hade på sina vikingsfärder ihjälsla-

git Tryggves fader. Nu tänkte Tryggve

på Jarlen hämnas sin faders död. Med
Tryggve voro ock många andra kämpar:

med dessa och mycket väl väpnadt raskt

folk, på 12 skepp, hade han kommit till

Danmark, till Thorgrims rike. pe fram-

foro der ganska krigiskt, härjade vid ku-

sterna, brände byar, ihjälslogo folk och
horttogo all boskap och egendom, sona

de kunde öfverkomma. Så snart Jarlen

blef härom underrättad, lät han upp-

skära budkaflar och stämde sitt folk sig

till mötes. Men såsom Jarlen nu var

gammal, satte han Rolf och Stefner

till Höfdingar för sitt manskap. Detta

hände det andra året, som Rolf till-

bragte i Danmark. Med 10 skepp drog

nu Rolf ut att söka Tryggve. De träf-

fade honom vid en obebyggd ö. Deras

helsning var ganska kort : De begynte

genast en stark träfFning. Wase och Trygg-

ve hade ett stort drakskepp, hvarmed de

ifrigt foro fram. Det var svårt att be-

stiga drakskeppet för dess höga sidor,

och dessutom utkastades derifrån både

sten och andrå dylika försvarsmedel pä
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de på Rolf och Stefners sida, deras mätt

blefvo sårade» och segren begynte bli fva

tvetydig. Rolf och Stefner, bägge klädde

i hvar sin kappa, Vefrejanöt, hvarpå in-

ga vapen kunde verka» lägga nu sina

skepp ut efter drakskeppet och anfalla

det manneligen. Rolf hade spjutet och

svärdet,. Aflanöt, och en stor ekeklubba

under bältetj Stefner hade ett godt svärd

i handen och var för öfrigt, när det gäll-

de, den mest oförskräckta menniska. Under

det slaget som häftigast stod, springer

Rolf upp på framstammen af drakskep-

pet, röjde sig der passligt rum och lade

till dem, som stod o i vägen, med sitt

Spjut så eftertryckligt, att antingen föllo

de, eller gick spjutet igenom dem. Stef-

ner sprang dit upp efter honom, och hög-

go de nu på båda sidor så, att de snart»

livardera på sin sida, rensade framstanu

men, tilldess alla måste draga sig bakom

masten. Dagen begynte nu lida mot afto-

nen. När Tryggve och Wase sågo det-

ta häftiga anfall, sökte de att sjelfve stäl-

la sig till motvärn. Wase högg med sin

jpjutlika stridsyxa (Arngeir), men Trygg-

/
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re med sin yxa. Rolf mötte Wasef

och angrep honom ganska hårdt, och

Wases Arngeir klyfde Rolfs sköld; Rolf

vardt ändock ej sårad. Men Wase skul-

le tillika skydda sig sjelf och med
skölden afhålla Rolfs stötar; då gled

i det 6amma Rolfs spjut vid anfallet

ned åt skölden samt träffade låret, och

fick Wase deraf ett djupt sar. Wä-»

se slog sönder spjutskaftet för Rolf, sa

att spjutet for af skaftet $1 Rolf grep dä

till sin klubba, värjde sig dermed och

krossade fullkomligt Wases sköld. De
kämpade länge, tills Rolf slutligen bröt

Arngeirn af skaftet för Wase. I samma
ögonblick rusar Wase på Rolf så häftigt,

att denne var nära att falla omkull samt

öfver bord 5 Rolf kastade klubban samt

gick bröstgänges mot honom, och ble£

då deras brottande 2) både hårdt och lång-

varigt, och tyckte Rolf sig aldrig haft att

göra med någon handfastare karl, som
egt endast vanliga menniskokrafter. 5)

Slutet på denna kamp blef, att Rolf för-

de honom ut mot relingen (boi;dstocken)

och deremot krossade hans rygg. Afven

Stefner och Tryggve hade på ett annat
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Stefner var väl mycket utmattad af dry*

g$ hugg, men ännu ej sårad
;

Trygga

ve äter var särad ganska betydligt, Rolf

skyndade sig till dem. När Tryggve

jnårkte detta, ville han ej afbida hans

ankomst, utan kastade sig öfver bord i

sjon, der de ej kund* finna honom i

mörkret; Slutades sålunda kriget, och alla,

som ännu lefde på skeppen, fingo frid

och säkerhet till lifVet. Sex skepp va-

ro alldeles förstörde pä hvardera sidan*

De fingo mycket egendomar i bvte, be-

stående af guld, silfver, vapen samtni.^-

nJnear, och efter så förrättade ärender

höllo de hem tilj Jarlen. Han rackade

Rolf för detla hjeltemodiga bistand och

satt sedan i ro och fred, Tryggve fin-

go de ej rätt på den gången, utan skiU

des de på sätt som förut sagdt är.



Kajii och Kr&kts

En dag timade det, att tvänne okände

män trädde in i salen och stego fram för

Jarlen, De voro store och karlavulne,

men föga försedde med vapen och rust-

ningar. De trädde fram och bragte Jar-

len sin helsning. Denna emottog Jar-

len mycket väl och frågade dem de-

ras namn. Den större af dem svarade»

Vi äro bröder, jag heter Rafn (korp),

och min broder Krake (kråka), och äro

till börden Flandrare (Frnnhcr)* Ondt

lärer då varit efter namn, sade Jarlen,

när sa raska män som J ären fått dyli-,

ka. Vi villja, fortfor Rafn, utbedja oss

vintervistande öfver denna vinter hos dig;

ty oss är sagdt, att du är gästvän mot
deni, som äro komne från aflägsna or-

ter. J skolen vara välkomne, svarade

Jarlen, och gaf dem sin plats långt ut

från Öndveigis mannen \) midt på bän.

ken. De blefro ganska väl behandlade af

Jarlen, ehuru de ej särdeles deltogo i

ttöjen eller skämt med de öfriga männen.
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Der vid hofborgen anställdes som

oftast bållkastningar; 2) många tillbjödo

bröderna att deltaga i leken. De svara-

de, att de tillförne beständigt varit med

1 lekar, men att de alltid blefvo an-

sedde att uti lek vara för hårda. Jarlens

män låto förstå, att de trodde sig der-

uti väl kunna svara för sig, ehvad som

heldst deraf blefve. Jailen bad dem för-

töka. Följande morgonen förfogade sig

Jarlen» män åter till att leka. Bröderna

voro dä med och bibehöllo bållen hela

dagen. De höllo Jarlens män derifrån

och lekte utan allt skämt och slogo Jar-

lens män, så att om aftonen somliga vo-

ro brutna i handlederna, mänga förlama,

de eller uttröttade. Detta tyckte Jarlens

svenner vara hårdt att fördraga 5 och gick

det så några dagar. De funno sedan pä

det rådet att bedja Jarlens son Stefner va-

ra med i leken och betala dem igen. Han

samtyckte dertilJ, och följande morgonen

var Stefner med i leken. När Rafn såg

honom, sade han : Antingen ar du så stark»

att du ej kan vara med annat folk i le-

kar, eller tycker du dig vara sa 6tor, att

ingen ikulle råga leka med dig. Hvar-
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ken ar jag så stark eller stolt, svarade
Stefner, att jag derföre ej infunnit mig
med i leken. Då bjuder jag, sade Rafn,
dig till lek efter tre nätter, ocb en man
till, hvilken du heldst vill, tag med
dig, om du vågar dig emot mig och
min bror. Det kan du vara säker, att
jag kommer till leken, svarade Stefner,
och gick så bort, tog sin häst och red
till Rolfs borg. Detta var tredje vintern,
sedan Rolf var kommen till Danmark.
Så snart Rolf fick veta om Stefners an*
Lomsti borgen, gick han honom till mö-
tes och emottog honom med all vänskap,
och satte de sig så att dricka. Stefner sade
då : jag har kommit hit för att bedja
dig fara med mig till en lek med min
Faders vintervists män, några hos min
Fader öfver vintern liggande kaxar, som
heta Rafn och Krake. Mig ar berättade,
sade Rolf, att de hafva uttröttat många
och dödat andra samt för öfrigt äro hand-
fäste xnänj likväl, ehuru jag ej kan med
lekar, skall jag ändock fara med dig,

om du ändtligen så åstundar. — De fo*

ro nu till borgen, och blef Rolf väl e-

mottagen af Jarlen, Följande dagen be-
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gåfvo de sig till att leka, och voro brö-

derna redan förut på stället. Rafn tog

bällträdet, och Krake tog bållen samt lek-

te efter vanligheten. Jarlen satt i sia

stol på Drottningens hög och såg på

leken. Efter en liten stund tog Rolf fatt

på bållen, då Stefner med det samma ryck-

te bållträdet ifrån Krake, och lekte de en

lång stund så, att brödeine aldrig fin go

bållen. En gång sprang Rafn efter bål-

len, med ögonen fastade derpå, då en

man, som var Jarlens frände och roade

sig af att göra Jarlens män några puts,

satte fram foten för Rafn, så att han föll

ganska hårdt. Han sprang upp, vardt

ganska vred, fattade uti den som fällde bo-

ttom, kastade honom upp i vädret och vräk-

te honom hufvudstupa handlöst från sig

tted till marken, så att han krossades och

dog. Jarlen befaller sina män gripa Rafn

och slå honom strax ihjäl. Rolf sprang

fram och fattade uti honom ; men han

gjorde ett allvarsamt motstånd. Under

det samma begynte Stefner och Krake

på ett annat ställe att brottas, Rolf för-

bjöd någon att hjelpa eller skilja dem
tom brottades, hvilket och skedde. Det
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Rafn i famnen och kastade honom till

jorden, aå att lian en lång stund låg af-

dånad, och gick dervid skinnet af skul-

derbladen. När Rafn qvicknade vid, re-

ste Rolf honom upp och sade: jag ser,

att du har Tignarmans ögon och ett ä-

delt ansigtej och beder jag Eder, Herre-

sade han till Jarlen, att J gifven honom
hans broder frid och lifvet j

ty jag vet, att

de äro ättgoda män. Stefner hade likaledes

besegrat Krake och bad sin fader upp-

fylla Rolfs begäran. Jarlen var eri gan-

ska häftig man, och nu i högsta gract

vred, men kunde icke neka dem behålla

lifvet för Rolfs och Stefners bön. Brö-

derna voro mycket utmattade och ömma
om kroppen. De gingo tigande till sina

rum och kommo ej till bordet den af-

tonen. Slutadss så leken, och man satte

sig att dricka.

Rolf sade till Stefner: Nu skall da
taga det vackraste och bästa kläde vi

äga och låta din syster sy 5) åt bröder-

na klädningar, hvilka i morgon bittida

böra vara färdiga. Stefner gjorde så,

gick till Thora med klädet och sade
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bort. Thora tog emot det, gjorde der-

af kladningar, och led så natten. Följan*

de morgonen skickade Thora klämningar-

ne till Rolf fullkomlige n färdiga, och

gick han med dem till brödernas här»

berge. Då han fick se, att de ännu lågo>

sade han: hvarföre flyger Rafn (korpen)

så sent upp» då nu giftes nog att 5ta>

och äro redan örnar och ändra rofdjnr

redan mattade af blod. Rafn svarades

Varligen får den flyga, som fått vingar*

na klippta, eller fjädrarna brutna» Rolf

tog kläderna och kastade till dem och

gick sedan bort. Bröderna togö kläder-*

jia på sig» gingo till bordet, och led sä

den vintern» Det linnes ej tecken till,

att de tackade Rolf hvarken för kläderna

eller lifvet $ de voro ändå val hållce*

Emot sommaren drögo de bort, utan att

man visste hvart de togo vägen, hvarfö-

re man tyckte deras uppförande vara be-

synnerligt. Rolf och Stefner foro ont

sommaren ut i härnad, kommo friska och

helbregda med många rikedomar och

stor aktning hem öm hösten 5 men in-

gen ting är berättadt om deras undef
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denna färd ådagalagda bragder. Och var

Rolf i aktning hos Jarlen, som> alltid

visade sig tacksam mot honom för hans

välgerningar.

13 Kapitlet*

Thorgrim Jarls löfte*

jEn dag om höften, då Thorgrim Jarl satt

på sin Drottnings hög, och man der an-*

ställde lekar för honom, hände det sig,

att en svala flög öfver honom och ned-«

släppte ett hopknutet silkeskläde i hans

knä och flög »edan bort, Jarlen löste det

upp och fick deruti se ett mennisko huf-

vudhår, så långt som en menniska och fa-

gert som guld. Vid bordet om aftonen

visade han håret, som svalan hade ned*

släppt, och alla tyckte det måtte vara af

ett fruntimmer. Jarlen sade: Det lofvar

jag högtidligen, att antingen skall jag hafva

det fruntimmer, hvaraf det håret är taget,

eller ock skall jag dö, så vida jag får veta,

hvar hennes borg ligger, eller i hvad

land hon finnes. Alla tyckte detta löf-
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te vara stort, och såg den ena på déft

andra. Några dagar derefter samman*

tallar Jarlen ett stort ting och allmänt

möte* Han stod upp å tinget, kuiigjor-

de sitt löfte för folksamlingen samt frå*

gade, om någon visste något om ett dy*

; likt fruntimmer» eller hvar det vore till

finnandes j och uppvistes håret, om na-*

gon kunde känna det eller den person,

hvaraf det var taget ? Björn rådgifvarö

sade: Så gerna jag Önskar att kunna

tala och göra det, som länder Eder, Her*

te! och Ert rike till heder och ärä*

heldre än till skada och vanära, må jag

likväl tillstå, att detta löfte ar stort;

och larer ej heller det fruntimret så

lätt kunna fås. Dock Vdret jag af berät-

telser redan kunna gissa, hvar hon fin*

nes* Konung Reggvid i Gardärike hade

en dotter, som het Ingegärd $ denna

var till alla delar den skönaste och

bästa mö* Jag har sport, att hon har*

det längsta och vackraste här, som nå-

gon qvinna i Norden äger, Min förmo-

dan är nu, att detta hår ar hennes, mett

genom någon konst kommit till Eder*

Det lärer väl icke vara Eder obekant*
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livad hvalfnittgör der skett vid Konung

Beggvids frånfälle, förorsakade af Kon-
ung Erik'» och huru Konungens dotter

skall få en man emot Konung Eriks

kämpe Sörkver, som skall frälsa henne

ur Konung Eriks våld j men få lära lyc-

kas att täfla med en sådan ofantlig, gro£

man* Om det än lyckas att rida Sörk*

ver ur sadeln, så lär det icke vara lät-

tare att få Konungadottren ur Gardarike*

Alla tyckte nu, att det måtte så vara, som
Björu sade.

14 Kapitlet.

Rolf erbjuder sig resa till Gardarikt*

Thorgrim Jarl teg en stund vid Björaé

tal, tog sedan til orda och sade: Den
nian, som vill fara till Gardarike och

rida dusten med Sörkver och hemta mig
derifrån denna mö, honom skall jag gif-

va min dotter Thora och tredjedelen a£

taitt rike. Till resax) skall jag ej spara

förskott af penningar och manskap» Alla



tystnade vid dessa Jarlens ord, och svara-

de ingen derpå. Slutligen reser sig Rolf

(
och säger: lila är det gjoidt, att ej sva-

ra en sådan höfding, som vi egaj och ef-

ter som jag har hos Er, Herre! alltid

varit väl hallen, och af Eder åtnjutit

mycket godt, så vill jag åtaga mig den-

na färd, och hemta Konungadottren eller

ock derföre ligga död 5 men Eder dotters

hand skolen J, äfven om jag återkommer,

få gifva åt hvem J för godt finnen
5

ty

hon är värd en god maka, och jag hat

ännu ej fattat någon håg för att gifta

mig. Jarlen tackade Rolf hjerteligen,

och bad Rolf uppbjuda så mycket man-
skap med sig, som han åstundade. Men
Rolf sade, att han ej ville hafva någon

enda mftiniska med sig
5

ty, säger han,

mindre försigtighetstnått behöfver, och

mindre motstånd röner en, hvart han

kommer, än flere. Äfven Stefner, som
erbjöd sig till sällskap, fick afslag. Tin-

get slöts, Rolf drog till sin Borg, och
livar ooh en drog till sitt hem.
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a *

Rolf träffar Wilhelm Svekfull.

"Vid Samma tid gick Rolf bort ur sin

borg, utan att hans män, som voro i boi>

Ken, visste af nar han gick bort. Insvept

i Vefrejanöt, med spjutet Atlanöt i han*

den såsom käpp, och en båge med det*

till hörande pilkoger, företog han denna

färd j och ar intet sagdt, hvad väg hart

tog* Som han en dag var nära vid Dan-»

ska gränsen, fick han se gå fram för sig

på vägen en stor, reslig man, som trär

härklädd och rustad till hand och fot>

samt hade ett draget svärd i handen*

Rolf helsade honom och frågade håna

Hamn* Jag heter Wilhelm, sade han, och

bekymrar mig föga att berätta dig om
mina föräldrar; men du skall af följan-

de tvänne villkor välja ett t antingen du

Vill Säga mig, hvem du är, hvart du

skall fara, och hvad ditt ärende är, el-

ler ock dräper jag dig och du kommet4

ej längre* Inga obehöriga villkor, sva*

tade Rolf, behöfver jag låta dig förelag*

ga mig 5 min ställning till dig torde uj
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vara sa förtviflad, att jag det behöfver,

om vi än skola försöka hvarandra. Wil-

helm högg då till Rolf med svärdet5 inexi

Rolf afvärjde hugget med spjutet, kastade

sedan spjutet ifrån sig och rusade Wil-

helm på lifvet 5 och vardt deras brot^

tände ej långt, förrän Wilhelm föll. Då
sade Rolf: Nu är ordningen kommen till

mig
5 J

ag har mag* öfver ditt lif, ock

förelägger dig samma villkor, och skall

du nu säga mig, hvad ditt ärende är, el-

ler hvar du är landvan. Han svarade:

Ja£ är född har i Danmark och är en

bondes son i) samt ernade nu fara till

Gardarike att röfva Konung Reggvids hög
f .

taga hans vapen och derigenom få Kon-

ung Eriks syster Gyda ; nu vill jag va-

Ta din tjenare, och är jag dertill väl

skicklig ;
ty jag är både klok och ihär-

dig} och är det dig således bäst, att da

ger mig lifvet
5 jag skall troget tjena

och gagna dig. Rolf sade : jag bryr mig

rätt intet om att döda dig, om du vill

följa mig; men du har likväl intet ädelt

ansigte 2) — lät honom stå upp och gaf

honom helt och hållet förtroende af än*

damålet mod sin färd j foro de så sia



led framåt, och var Wilhelms häst ej

långt derifrån. Wilhelm, såsom en myc-
ket nätt och grannlaga man, försedd

med rustning och sadeltyg, kunde ej ga

så fullrustad, utan måste rida, och visade

Wilhelm alltid vägen, så länge de foro

igenom Danmark.

16 Kapitlet.

Wilhelm Svekfull hinder Rolf.

En dag fingo de se en stor och väl-

byggd by (bondgård) framför sig, ooh sä-

ger Wilhelm : här få vi godt härberge i

afton, ty här bor en min slägting, som
heter Oiver. Denne är en rik och hederlig

bonde och håller mänga svenner. Vid

ankomsten dit om aftonen gick Oiver

bonde mot sin frände och önskade ho-

tiom vara välkommen jemte sin rescam-

*at, men frågade, hvem den store mannen

Var. Wilhelm svarar : Han heter Rolf

och är min husbonde och en stark käm-

pe. Oiver bonde bod dem dricka, och
voro der många ädlingar vistandes. Wil-

helm ville alldeles icke tilltro någon an-
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nan att tjena Rolf, utan betjente honom

sjelf och berömde honom i hvarje ord.

Der- var godt öl och gästabud, samt

mycket muntert lag, och led så den af-

tonen under ett tappert omdrickande långt:

fram på natten. När Rolf var blifven

ganska drucken, och ville gå till sängs,

fann han för sig en präktigt uppbäddad

$äng, der han strax kastade af sig sina klä*

der och vapen, lade sig och somna-

de. Wilhelm underrättade nu sin bro-,

der Oiver bonde, huru det kommit sig,

att han rakat i sådant förhållande till

Rolf, och bad honom att vara sig med

råd och dåd behjelplig att komma frå*

träldomen, De hade imellcrtid så väl

be«känkt Rolf med starkaste drycker, att

han visste ej af sig sjelf, förr än han

invecklad i de starkaste band och tågt

hängde öfver en stor eldbrasa. Som nu

natten begynte lida, vaknade Rolf, dock

ej vid najjon god dröm
;
ty han var bun-

den till händer och fötter, och nedhissad

fran en ås eller sparre, hängde han der

insnärd utan kläder och rustning öfver

en stark brasa, och stod hans tjenare

Wilhelm samt Oiver bonde och allt haas
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folk öfver honom, da Wilhelm helsade

honom med följande villkor: efter det

nu är så, att jag är blifven öfverman,

Jivilket du för en liten stund sedan ej tänk-

te på, så välj nu, antingen du vill blifva

här på bålet uppbränd, så att du aldrig

får se solen, eller du vill vara min tje-

jiare, svärja mig trohetsed, följa mig till

Gardarike, tjena mig i allt och kalla

mig din Herre, äfven som du också skal*

besanna mina sagor och bestyrka allt

hvad jag berrättar om mina dater. Du
skall ock genomgå alla de besvärligheter,

50m mig förelägga?, till dess Konungen

gifver mig sin Dotter Gyda, och då först

skall du vara fri och ledig från min

tjenst, Men denna din skam och ofärd

skall du hvarken å mig eller någon här

varande menniska hämnas. Din ed skall

du ock aflägga, att du vill allt detta hål-

la, eller ock skall du i bålet brinna. Dyr-

köpt, säger Rolf, ar mig här lifvet, och mer

kostar det att blifva fri från din tjenst

;

dock må jag väl heldre samtycka dertill

än mista lifvet; ty litet kan jag uträtta

Jarleas ärende, om jag här dor. Men

det förbehåller jag mig, att du ej för



någon menniska nämner, hvem jag är el-

ler mitt hvärf, i hvilken händelse hela

detta löfte vare ogildt. Detta lofvade

Wilhelm och löste Rolf, som sedan ef-

ter det då vanliga bruket aflade eden

och tjente Wilhelm så beredvilligt, att det

syntes ej vara honom någon börda*

17 Kap i~t l e t. 1

Ankomsten till Gardarihft

D p skildes nu frän Oiver; Wilhelm
red och Rolf gick före hästen. De foro

genom Sverige (Svithiod)> och söder till

Gardarike. Vidare är ej antecknadt om
deras väg eller resa, förr än de komma
till Aldejoborg. Konung Erik satt i sin

borg, och var det ändra året efter

Konung Reggvids död. De bägge frera-

lingarne framträdde för Konung Erik,
just då han satt öfver bord, och de brag-

*© Konungen sin helsning. Han upptog väl

deras helsning och frågade dem om de-

ras härkomst samt hvad för män de varo*

•
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Wilhelm svarade: jag heter Wilhelm och
denne min tjenare Rolf, Jarlens son af

Frisland. Jag måste flykta ur landet för

uppror af sjelfva Landsmännen, och då

Jag fått hora er mandom och gästfrihet,

kommer jag hit till eder att utbedja oss

vintervistande hos eder. Maten spar jag

eder icke, sade Konungen, i synnerhet

som du lärer vara en skicklig samt i

hvarjehanda öfningar kunnig och förfaren

man (Idrotts man i). Idrotter kan jag

nog, svarade Wilhelm, och ar den första:

att jag aldrig varder kraftlös; den an»

dra: snabbhet framför alla creatur och

fyrfota djur. Och detta är en tjufva I-

drott, sade Konungen, som ofta kommer
den fege och modlöse till nytta. För öf-

rigt felas mig ej, sade Wilhelm, färdig-

het i att skjuta och simma, samt segra i

brädspelet och på Tornerplatsen, icke hel-,

ler vett och vältalighet och andra kunska-

per, som pryda en käck man och kämpe 2).

Ja, jag hör det, sade Konungen, att målfö-

ret ej fattas dig} men säg mig afven du,

Rolf! dina Idrotter; jag förmodar, att ej

heller du lärer vara sämre. Rolf svarade:

Idrotterna äro snart räknade hos den, som
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inga äger. Lyckan har då. delat ganska

olika mellan eder både, sade Konungen
5

den ena kan allting och den andra kan

intet. Gån nu till sätes tnidt på nedre,

bänken 5). Deruti ägen J att råda, -Her-

re! sade Wilhelm; men aldrig bar jag

f örr haft sa ringa plats. De ginga sedan,

och satte sig. Hvarken Sorkver eller

Bryniolf voro nu hemma, ty de hade rest

med Grim Ager upp i Jo tunhem, Wil-

helm och Rolf voro der väl hållne, och

berättade, Wilhelm något om hvarje ort

i verlden, ehuru han ingenstädes varit;

men Rolf var tyst och stilla och företog

ej en gång att leka med de andra käm-

parne, och Wilhelm drog sig i det läng-

sta undan från att visa sina Idrotter,

Konung Erik var en stor jägare, och ut-

gjorde det ett af hans hufvudsakliga nö-

jen och tidsfördrif att med sina Hofmän
rida ut att jaga, i synnerhet sedan han

lcom till Gardarike, der han fått sitta uti

lugnj emedan ingen vågade på att härja

hans rike, som kände hans kämpars styr-

ka och mod, men i synnerhet Grim Ä-^

gers hexerier och trolldom.



18 Kapitlet.

Konung Eriks Jagt och villkorliga lo[te%

1

Ixonung Erik for en dag med sina män
och kämpar ut i skogen, som vanligt, att

jaga djur och foglar. Det första djur,

som dem förekom
f var en gaoska vacker *

hjort, hviJken alla ansågo för att vai*a

ett någorstädes hemföddt och tamt djur,

helst hornen voro prydda med hvarje-

handa utskärningar och riplningar med
deruti smältadt guld; äfven satt en silfver-

staf med 2:ne dera hängande guldringar

imellan hornen, och omkring halsen gick

ett silfverband, hvaruti hängde en silf-

verbjällra, som gaf starkt ljud vid djurets

lopp» Detta djur önskade Konungen ger-

*ia att kunna få, ,och släppte således alla

jagthundarna lösa: hans män sprungo, lu-

po och redo, hvem som mest förmådde,

och ville alla fänga hjorten 5 men denne

ilade längt undan sjelfva hundarna, så

att mot skymningen visste man ej nier
f

Irvart den tog vägen. Så gick det tre da-

gar å rad, att han alltid drog sig ifrån dem
i^nerkret. När nu Konungen om aftonen
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var hemkommen, och satt öfver bord, och

alla hans män och kämpar hade intagit

sina säten, sade Konungen: Jag ser ej

mycket till a] la dina Idrotter, Wilhelm !

hemma hafva vi icke mycken glädje af

dig, ej heller reser du till skogs med oss.

Wilhelm svarar: jag har. Herre! ej myc*

ken glädje af att visa några Idrotter ibland

edra mänj ty jag ser ingen af dem kun-

na några, och villebråd, det lät jag^

den tiden jag satt hemma i mitt rike,

andra skaffa mig} och ville jag sjelf jaga,

gick det mig ganska lätt att bekomma
mitt villebråd. Vi hafva, fortfor Kon-

ungen, nu i tre dagar jagat efter en hjort,

och ej kunnat få fatt på honom; och kan

du nu skaffa mig honom lefvande med
hela sin prydnad, sä vill jag gifva dig

min Syster Gyda och dertill ett stort Ri-

ke, emedan jag aldrig sett någon ting,

som jag heldre ville äga. Detta lär dock

för en så fotvig löpare, som du är, vara

ganska lätt alt åstadkomna hvarföre jag

ock vill förelägga dig tvänne andra sa-

ker, som skola öka din heder; och skall

jag sedan af min styrka lemna dig biträ-

de till återvinnandet af ditt Rike. Eller
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är någon annan, som Iran uträtta det sam-»

ma, skall samma belöning vara för hans

räkning. Det är ganska visst, Herre! »a*

de Wilhelm, både att ingen annan kan
åstadkomma detta än jag, och att J er-

nat mig detj hvarföre jag ock skall vin-

na belöningen eller derföre ligga död,

och räckte de derpå, såsom vanligt var,

handen. Rolf låtsade, som detta icke an-

gick honom, utan tjenade Wilhelm så-

som förr är sagdt. Männen gingo sedan

till sängs och lade sig att sofva.

19 Kapitlet.

/
Rolfs och Wilhelms jagt.

«

Tia igt om morgonen voro Rolf och

Wilhelm i ordning och ute i skogen att

Söka efter hjorten, hvilken de strax fin«

go i ögnasigte. Wilhelm löper efter hjor-

ten med en fart, som liknade fogelns,

hvarigenom hjorten ännu mera påskyn.

daäe sitt lopp. Rolf gick efter, tog sag,

ta, men stora och langa steg, fann dock
imellwtid, att Wilhelm var likså foU
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vig, som munvig. Fortsattes sedan detitta

färden så, att Wilhelm ömsevis sprang

och sedan efter en stunds lopp hvilade»

och med det samtna afbidade Rolfs an*

komsté Härmed fortfor han en stund, till

dess han slutligen dignade tieder och
sade: Aldrig lyckas det den väl, som föl?

en flicka och ett rike springer så han

Spricker. Imellertid kotn Rolf och frå-

gade, ti vårföre han lät djuret löpa sig un-

dan. Väl kunde jag, svarade Wilhelm»

löpa längre, om jag det behöfde J

men jag tycker, att du, enligt ditt löfte»

att nämligen å mina vägnar besegra al*

la svårigheter, borde afven springa» om
du vore karl dertill* Rolf Svarade intet»

tatatt ilade efter djuret, till dess han tipp*

nådde det; ty äfveri hjorten började nu att

bl i fva mycket trött* De framkommo nit

bägge på en uppröjd slät plats i skogeri»

.och var det då lidet mot aftonen. På denna

nämnda plats var en vid och hög kulle»

och planen vacker, grön och grasvUxeti.

När Rolf kom fram till kullen, öppnades

den, och gick Rolf der rundt omkring}

kom så en gumma ut, klädd i en blå

tygsklädning, och höll i eld, sägande: då»



ligt här elu tjent rlig upp, Rolf! söm bliL

vit en träls träl och på köpet vill stjä-

la annars mans creatur; ty jag äger det *%(

djur du jagar, och kan du aldrig nå det

utan min vilja. Dock vill jag föreslå dig

ett villkor för dess ernående* att du näm-
ligen skall gå in med mig uti denna

hög. Jag bar här, fortfor gumman, en

dotter, och ar det hennes öde, att hon ej

kan blifVa sitt foster qvitt, förr än en mans-

person håller händerna öfver henne s)
f

och har hon nu legat i 19 dagar på golf*

vet utan att kunna bli förlöst» Detta ar

anledningen, hvarföre jag utskickat hjor-

ten eder till mötes *— under förmodan

att J skullen villja få honom och sålede*

föJja honom hit: och tror jag dig om att

hafva både mod och hjerta att gå in i

högen med mig. Dock lärer Konungen

intet länge komma att få njuta hjorten^

ehuru den kan få lemnas till honom.
Jag bäfvar ej, svarar Rolf, för att gå med
dig in i kulan (holinn) och göra hvad jag

kan, om jag får hjorten att lemna Kon-
tingen i händerj sedan sköter jag icke

vidare om hvart han tager vägen. Häröf.

Ver vardt Alf-frun 1) ganska glad5 gingo da



64

så in i ett efter utseendet snyggt och väl

städadt rum, och förekomm o Rolf det

många underliga saker. Då han kom dit,

qvinnan låg på golfvet, var hon ganska

illa med barnet; men så snart Rolf for

med händerna öfver henne 2), blef hon
strax förlossad, hvarföre de bägge i

de utsöktaste ordalag tackade honom
och önskade honom allt godt. Alf-

frun sade: för min dotters återställan-

de till helsan får du nu ej vederbörlig

belöning; men mottag imellertid här en

liten Guldring, som du torde behöfva,

då du vill gå till Reggvids hög, och öär

du har den på dig, behöfver du ej frukta

att bli £va förvillad (fara vill} hvarken

natt eller dag, på sjö eller land, ehuru

mörkt det är. Du skall ock ftfvervinna

alla de svårigheter, som dig äro förelägg*

de; men aldrig skall du tro Wilhelm, äf*

ven sedan du nu blir skild från honom;
ty han traktar alltid efter din ofärd.

Rolf tackade henne och gick ur jord*

högen, fick hjorten, beundrade dess

skönhet, och lade den på ryggen; gick se-

dan hemåt mot Konung Eriks torg, till

dess han fann Wilhelm. Och vardt äf-



Vön han Våröfver hjärtligen glad öcfc

fcäd Rolf bära honom till Slottsporten»

soch gjörde Rolf, sorft Wilhelm honom
förelade. Då Wilhelm frågade, hvar och

äfriiru haii fick rätt på hjorten, svarade

Slolf gansta litet derpå. Så komrno de

ii a hem till tiorgen sent om qvällen, då

Konungen satt till bords. Nu skola vi*

säger Wilhelm, gå in i salen till Kön»
ungen Och ställa vår fångst för hönömj
tneti du skall besanna tnin saga i allt>

att Konungen tror den. Wilhelm tog se-

flan "djuret och bar det in i saten; och

'ehuru han dervid svigtade i knävecken^

bar han det dock in och nedkastade hjor-

ten på golfvét fot köntingén. Han blå*

ste dervid såsom mycket trött och 'sade:

-!Nu tyckes jag hafvä förtjent dih byster

feyda> då hjorten är härj och lära icke

inånga anmäla sig till Svågrar, som göra

livad jag i detta äfséende gjort. Det ser

inig ut» sade Konungen» som ej du hade

fångat hjorten, utan skall du nu få flerö

livar f att uträtta förr äh du får henne.

Wilhelm frågade då: j lären väl åtmih-

stone ej sätta min frägd för tapperhet och



niod, vighet, och hjeltestyrkä i tvifvélå*

mål, dä jag häruti så vida öfverträffaf

andra menniskor. Dessutom vet min tjä-

nare Rolf, ehuru han var pa afstånd fråit

mig, att jag ensam fångat hjorten. Rolf

fader det är bade sant, att jag var WiL
hela* till ingen hjelp, och att han uti in-

genting hehöfde clen* Jag har ensam,

tillade vidare Wilhelm* velat Vara verk*

sam, på det jag ock ensam måtte få be-

löningen ; eller hvad viljeti j vidare före-

lägga mig, som jag ej skulle kunna och

är färdig att göra? Konungefi sade i nit

skall du fara till Kontmg Reggvids hög^

och afhemta derifrån Kontlng Reggvids

vapen, hvilket ej lärer vara dig någon
Svårighet. Nu viljeri J visserligen, att jag

skall dö, svarade Wilhelm, ty ännu ha*

ingen af dem, som företagit det, återkom-

mit* Visst vill jag, att du kommer igen*

sade Konungen, äfven som jag åstiindar

de saker, som finnas i nämnda högj nog

är det väl sant, att ingen ännu återkont-

mit fran detta försök; men också skall

endast den, som utmärker sig framför

andra kämpat' i hjeltebragder och mod,

äga henne* Äfven detta, svarade^Wilhelmjr



kan jag åtaga mig» då jag derigenom kaii

vinna Ér Systers hfeiid; ehuru jag ingä-

iunda finner hågöt så stort uti att röfvå

och pliindrä döda meiihiskor» ätt män dei>

igenom kunde förtjenä fcig fen flicka och

fett rike. Dervid gick Wilhelm till sitt

Ställe vid bordet* och slöts m talet.

20 Kapitlet.

Rolfs färd till Reggvids USg

il natt någon tid derefter stod Rolf

iippj och gick till Wilhelm, tog honörii

uti fötterna och sade: nii är tid ätt för-

tjénå sig flickan. Wilhelm stöd hastigt

bpp och rustade sig; men var Rolf re-

dan klädd i Vefrejäs kappa ined Åtles

spjut i håhdem Wilhelm till häst och

Rolf till fots framför hästen företogo hd
résänj till dess de uti eh skog på én irriat

och hii hästäri igehvext; för läng tid sé-

dan begagnad gångstig bléfvo öfvéirfaJl-

be af ett så starkt stormväder, yr^

åhö och köld, att Wilhelm fej förmå <fc

€e längre sitta på hästen, utan ihåstd Roll
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leda den, och Wilhelm gick efter ett

stycke. Urvädret tilltog, så att äfven hä-

sten ej kunde gå, utan måste släpas efter

af Rolf. När Rolf en stund gått *pa

detta sätt stödd vid sitt spjut, märkte

han först, att hästen var död, och Wilhelm

var blifven efter. Nu fortsatte han o-

störd sin färd, ehuru den rasande stormen

lastade mot honom stora afbrutna ekar,

hvaraf han som oftast fick ganska hårda

atötar, och hade redan varit krossad, om
han ej deremot ägt skydd af sin goda

Vefrejanöt. RIixt och thordön fortforo he-

la natteza ända till dager. Vid dagniugen

mötte honom en förqväfvande stank, mot
hvilken han insvepte sig i sin goda kap*

pehufva. Rolf förmodade, att detta storm-*

väder varit det, som förkortat de förr

sända mäns väg och Ii f, och vore genom
trolldom tillstäldt i); han kände ock

på sig, att han aldrig än i sin lefnadi

varit utsatt för en sådan farlighet.

Med natten försvann alldeles stormvädret

samt töcknet och den onda stanken. Rolf

.fick då se en grafhög, stor som ett fjäll,

omgiven af ett högt träplank. Rolf fat-

tade Uti en stor med händerna och ka-



stade sig på detta sätt in * öfver planket.

Således inkommen inom Skidgården, gick

han omkring och betraktade högen och

I

fann den ganska svar att öppna. När

1
han nu såg sig omkring, blef han nordan

under högen varse en stor Man i Kong-

lig skrud. Framför denne ttädde Rolf

och helsade på sätt som vanligt var för

en Konung och frågade hans namn. Jag

heter Reggvid , svarade en hamn, och

bebor denna hög med mina kämpar,

och skall du vara välkommen; men
det bör du veta, att icke jag är orsaken,

hvarken till det oerhörda urvädret eller

den' oliderliga stanken, hvilka dig och

andra hitvandrande öfverkommit, ej hel-

ler har jag någon xnenniska dräpit, utan

är allt detta Grim Agers och Sörkvers

anstalter och Illbragder, som ock bragt

mänga Konungens män af daga; dock felas

dem stundom vishet och försigtighet, och

i

det när som bäst behöfdes. Det kan

du ock vara försäkrad, att om de visste

' det du nu vore här, skulle de nog försöka

att äfven bringa dig om lifvet. Det var

jag som, i svalo liknelse, med min dot-

ters hår flög till Thorgrim Jarl, all-



aepstuna jag förutsagd att du. var de$ f«u

$e bland Jarlens män, som skulle VU'H
pch förmå komma hit, sam? slutligen med
lyckans bistånd frälsa min dotter. Jag

tynnar ock dig h,enne, om^ du vill våga

dig i kamp med Sörkverj ty dig fattas

dertill h varken mod eller styrka. Men.

på förhand bör du veta, att Grim försäk-

wt, det ingen, skall öfvervinna honom, sorr\

ej har inin Rustning och mina vapenj detta

är oek orsaken, hvarföre högen är så

starkt byggd, på det ingen skulle till

deras ofärd kunna bemägtig^ sig mina

vapen. Nu skall jag gifva dig allt hvad^

du ar min hög yili hafva och behöfver.

Jag vill nu gifva dig 2ne fullkomligen

lika rustningar, af hvilka du bör lemna
Konungen den sämre5 men den andra bör

Ätt. öj låta någon menniska se, förr än di\

behöfyer den : Svärdet; äter skall du no-

ga förvara; ty ingenstädes finnes dess Ii-,

ka. Alla andra till Torneringen behöfliga^

saker förvarar min dotter Ingegärd , hvil-

ka iemte Hästen Dulcefal du af henne kan

få och bör begagna i dusten mot Sörk-

ver. Du kan då vara viss, om segern,

nämligen sä vida Hästen låtér taga sigPj



hvilken, äfven som Lansen, förmodligen

ännu bibehåller sin fordna natur. Men
Wilhelm bör du ej tro sedan din tjenst

upphör, ty han stiftar allt ondt emot

3ig som han förmår. Ehuru jag vet, att

du vill hålla din ed, vore det likvä*

bättre, att han ju förr dess heldre toge*

af daga, heldst han aldrig kommer att

upphöra med att stifta ondt emot dig.

Heggvid mlemnade sedan till Rolf de

dyrbara saker och rustningar, som der'

voro förvarade, och slutligen den kedjan»

som han hade på halsen, med dessa ord:

Mitt öde har tillåtit mig att tre gångor

gå ur denna min graPhög, utan att den

förrän efter tredje gången för alltid rill-

slutes. — Nu lär du på hemvägen inga

svårigheter hafva att öfvervintia. Far nu

väl ! Gånge dig allt eh$v bästa önskan

och villia! Om du kommer ater till Gar-

darike^ så kom hit till mig, i fall du be»

fcofver något. Derpå försvann Reggvid

och gick in i högen igen. Rolf tog dyr-

griparna och förvarade dem väl på hem-
resan. Han kom tillbaka öfver skogen

utan svårigheter och träffad» Wilhelm.

JDenne hade under stormen, gömt sig vid



trädrötterna och feupfte nu kn^vpp^st t^r^

så nästan förstelnad var han af köld; sade*

flock med svag röst: AHrJg UuttDjk din&

bränder bli' nog vidtfr.ägdade,. ej beljexr

den goda lycka» som oss bada föl *;eis

:

:

grafhögen Sr nu öppnad, guld; och. dyr-

barheter d*rur i vara händer, och feg«nf-

ting kan da hejda var tapperb6t. Dock

var detta ett förfärligt vader och så vild}-,

gam t-, att iag knappt kunde styra mig sielfj

tycker jag mig således gerna.
r
förrj^nt?

"Konungens dotters hand; JLemna mig nu,, -

sade han till* TVolf, vapnen och. dyrbar-

heterna; ty jag vill J-jélf gifva den*

Konungen i händer. Rolf sade: litet- svå-

righeter har du att fa namn for sto-

sa bragder, men larer dock löna m?g der-.

• före illa till slut, ehuru fas ofta äfven-

tyrat lifvet för din skull: Dock skall iag.

$anna dina Sagor, såsom- iag lofvat, ehu-

ru du ingenting mindre förtjänar än det^

Han lämnade derföre Wilhelm dyrbarheter»

xia och vapnen, som han då hade med sig}
:

- ty de bästa hade han gömt uti skogen,,

sä att Wilhelm aldrig sag dem* Foro de

så sina lärde, till dess de ankomnio till

Konungens borg: han satt då öfve*



dryckesbordet vid aftonmåltiden, WiU
helm helsade Konungen, och blåste myc*
let öfver sin trötthet, ach blefvo alla

1 * »

ma. Wilhelm sade: visst är, att al.»

drig var jag än i större fara och kraft-

jrön, än för att förvärfva dessa, kostbarhet

ter. Konungen tog till orda och sade :

Större svårigheter kunna väl aldrig före*

lägga* dig än 4eétaj ty Reggvid är det vär-*.

sta troll, som finns, för sin stora trolldom,

och är högen dessutom ganska starkt

byggd och *vår att bryta. Ja, svarade "WiK

helm, så har jag ock täflat 2) med Regg-

vid hela natten, och utstått stora äfven^.

tyr, innan jag kunnat få dessa saker. I

det samma framlade han svärdet och ked-

jan på bordet för Konungen och sade 5

aldrig lär en flicka vara mera dyrköpt

£n den jag härmed betalt. Visst ära dessa

saker nu hitförde, sade Konungen; dock

tycka* de mig alla vara sämre än tillför-

be, utom kedjan, som är den samma y
och tror Jag, Rolf och ej du tillkäm-*

pat dig dem. Det säger jag eder, Herred

svarade Rolf, «tl jag aldrig varit i hö*
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gen: för öfrigt kunnen I väl veta, att jsg

ej nekade mig en sådan ara, om jag verk-

ligen varit så lycklig, i synnerhet då
flerigenom vinnes en så dyrbar belöning»

Förtretad, inföll Wilhelm : Denna tve-

kan, Herre! och att J sätten mitt mod
och bragaer i tvifrelsma], förefaller mi»
ganska besynnerligt j så mycket mer som
jRolf ej vågar $e menniskohlod — och dl*

han vid min nedfart uti högen skulle

hålU uti tåget, hvarvid jag nedhissade

Xnigt och Bfcfc hön* braket af våra härda
vanrnskiften och de dryga huggen, lopp

han ifrån taget, så att jag sedan måste hjel-

pa mig sjelf; men hade jag till all lycka

ä rven fästat vid en sten linan, hvarmedi

jag oaktadt hans feghet sedan hissade mig
sjelf upp. ur högen. För resten tunna
vi gerna här inför dina ögon pröfva var-

stvrka, då skilnaden snart skall röfa sig.

Väl tror >"ag Rolfa ord, sade Konungen,
och icke lära dessa saker kommit hitf

om de icke blifvit tagne ur högen. Och
lät Konungen sedermera förvara dera
ganska väl, att de ej meta skulle bli-fr*

Sörkver, till ofärd.



Sa ?&gdty 3et hjorten en natt

försvann, att ingen visste,, hvait han,

|og vägen, ej en gång de som vaktade

honom. Detta Ryckte honungen vnra

flen största akada, och blef han, fSftétsök^

både när och fjärran, men kunde ej fin-

nas; och tyckte Rolf sig veta, att Alf-

frun måtte hafva tagit den åter. WiV
helm vardt nu ganska stolt öfver sina

bragder, omgicks mycket med Konun-
gens syster, och glömde aldrig att bro-,

äta, sig öfver sina storverk, samt; sparade

intet att skarfva till, der han tyckte sig

c& behöfva. Framled sålunda vinter^

emot; Jul, utan att något märkvärdigt

Jffr^t - — -

21 K ApJT t E T,

Sote Bei;serk^ ankomst till Garåcirilxe*

IVTenelaiu liet en, Konung, som stvrde

Tartaria rike* Denne var en mjtgtig samt

väJdig Konung, och ar Tartaria det ri-

kare land på guld och rikedomar af

%Ila. östliga länder
j fojket är der stort*



Jättelikt och härdade till krig. Under
Menelaus lydde många Konungar och fLe«

re högbördade män. Så är ock sagd t,

att mellan Gardarike oph Tartaria liggetr

en ö, som heter Hedins o och- utgör, ett

Jarldpme, Det är visa mäns sägen, att He-
din Hiaranda son a) skall här först nedsatt

aig på sin resa till Danmark från Indien,

såsom i Niflnnga sagan berättas, och att

öen hade deraf fått jiamn. Om denna ö

stridde jemnfc Konungarne af Tartaria och
Gardarike. 5 men låg hon nu under Tar-

taria. Konung Erik härjade denna ö, se-

dan han kommit till Gardarike, och gjoiv

de der stort ktfg&anjall. Menelaus hade
ansatt der en höfding, vid namn Söte,

som till sitt möderne hörde till ön, men*

på sitt fäderne härstammade från Holm-
gardarike. peuue Sate var jättelik till

kraft och vext, och svarade hans utseen-
de till namnet. Han härjade vid t och
bredt omkring och hade beständigt se-

ger. So te hade en gammal gumma till

amma, som var full af hexeri och troll>

dom. Hon hade gifvit honom såsom
barn ett sådant bad, att på honom ver-

kade hvarken jern, eller stål, hvarföro
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han också var ritan brynja i alla fäku

tfingar. Hon hade äfven sagt honom, att

denna höst vore lämpligaste tiden att

hämnas på Konung- Erik, under det alla

I hans kämpar voro borta* Med betydligt;

bistånd från Konung Menelaus tågar

han till Gardarik© med en talrik hät
p

för hvilken en stor och handfast man
I samt tapper hjelte, som het Nordri, alltid

förde baneret*

Så énatt Konung Erik sporde, ätt Sota

I

Var infallen i landet, lät han uppskära

budkaflar, dem han skickade ut öfver he-

I
la 1

sitt rike, att uppbåda sig till mötes

hv.ar och en som förmådde bära gevär^

och samladeé en stor drmee* Nu fram-

kallas Wilhelm, och sade Konungen till

honom: två saker har du väl uträttat;

men som jag ej vet, om du sjelf gjort

det, så skall du nu för våra ögon ned*

lägga Berserken Sote; då, sedan ingen

kan bestrida dig vara en den tappraste

hjelte, skall ingen heller bestrida dig ägan.

det af min syster, hvilken jag Förut lofvat

dig. Jag är färdig, svarade Wilhelm, att

för edra ögon öfvertyga eder om mitt

mod och min förmåga; dock skolen J
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ijVlfve utvälja in ig dé hä$H "vapen och

flen starkaste hast, som J ägen, ty det

loirtmer att behöfvas. Allt bleF Verk-»

sMHt söm sagdt var. Wilhelm red, och

frolf^gick feftet: sin plägsed, och tågade

3 fe jemte konuiigéh och dess krigshär

emot Sote; De stötte tillsåmmåns vid

cn slättmark 9 åouä slutade sig i én tjöck

akög på ena sidan; Man gjorde sig fär^

äig på ömse sidor att här tiålla ett

afgörändé slag. Armeernå uppställde^

stridslurarna skållade^ och höjdes ihöii^

gä häi&krii

2ö Kapitlet,

Eriks och Sötes slag.

lonung Erik hade ställt sig midt fram«

för hela linien a£ sin armee* äfvéhsötri

ock Soté stälit sig eniot honom; och blef

der ett hårdt slag 5 irién Wilhelm red

uti skogen på en siat, uthuggen plats

^

Då sade Roif : här gäller det blodet och
svärden. Nu är tid; att du rider fram

ödh förvärivar dig flickan^ dérigenöm äit

i

1



tltl nedlägger Soté. Det iiiå sta titt lyc*

kan, när och hvar jag får någon hustru

éller något rike; iilen aldrig äfvéfttyrar

jag derföré lifvet 5 tvärtorn bör det vara

ig sä mycket angelägnare att fria dig från

träldome.n, derigfchotri att du ikläder dig

mina vapen samt på ihin häst ahfaller och

besegrar Sote. Rolf gjofrde sa; och an-

kom^ just då Konung Érik med sina män
* * *

begynte vika tillbaka
5
ty Tartarerne, an-

förde af Sote och Nordri, rusade nu gan-

ska häftigt fram och ölogö allt hväd sohi

stod dem i vägen; Sote, med en präk-

tig Arngeir, hvarmed han ömsom högg

tfch ömsom stack* och Nordre, med ett

godt svärd, ryckte modigt fram. Konung

Erik red med häftighet in uti ^Sott:^

sin fiendés, leder, del" Nordre omringad*

hönom, så att hah ihidt bland sina fien-

der var ganska illa ansatt; ftolf i Wil-

helms vapen rycker nu ari och låter^ ined

dryga hugg och styng å öirisé sidor,

på de mägtiga Tartariskä lederna så ef-

tertryckligt inärkä siri ankomst* ajtt dö

började svigtä, men hari sjélf slutligeri

framryckte till Koniing Erik, och bland

honom •mringawde, troppar nedhögg



Val 50 Riddare. Soté, som nu markté

iäetta, satte sig sjelf till motvärn mot ett

så strängt framrusande kämpe, och riktade

lliot hononi sitt Arngeir^ h vi I ket anfall

Rolf Upptog taxecl skölden och betalte det

med en så kraftig stot af spjutet, att det

emot Soles skottfria bröst gick af strax;

öfvariför skaftet. Bote hugger tvehändea

och klyfver med sitt hugg Rolfs fcköld

;

ömsidet träffar han hästen i bringan^

öch stadnar Årrigeirn 1 jorden. Så-

ledes tuåste Rolf* sotai redan åf da*

gens förriga mödor var mycket ttött, nii

fåkta till fots. Rolfs hugg beröfvade

äfven Söte dess häst ~ Sötes mot Rolf

ligtade htlgg gafs tned sådan kraft, att

svärdet gick ned i jorden upp till han-

den, emedan Rolf undvek det, och högg

till Sote på axaln^ så att svärdet gick

Sönder strax vid fästet* Rolf* häröfvetf

ytterst förbittrad* sprang på Sote och

krossade med filt taggiga svärdsfästa

(gaddhialti) hans panna, hvaraf Sote föll

ned till jorden och strax dog* Då nu

Konung Erik, efter eh sträng kamp med
Nordre, äfven hade nedlaggt denna kam*

pe, begynts Tartarerna, som gågo sig för*
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lorat bagge deras förnämsta hufvudmän

och anförare, att rädda sig med flykten

Undan den uppretade och med all kraffc

förföljande Konung Eriks öfvermodiga

krigshär. Rolf ville ej med Konung
Erik deltaga uti att förfölja de flyende,

utan ombytte i skogen vapen med Wil»

lielm och berättade forloppet, samt före-

skref honom att vidare fullfölja »in roll,

cå att brölloppet snart kunde firas.* Nu
hafva vi, sade Wilhelm, ganska väl ge-

nomgått saken ; men hafva rådighet och
Jftntlighet hufvudsakligen bidragit till det-

ta lyckliga slut: och kommer jag väl

att blifva en namnkunnig man. Rolf log

och tyckte, att hans åtgärd härtill för»

fcjente ganska litet beröm.

£3 Kapitlet.

Wilhelm fär Gydch

wilhelm stigar nu i full rustning till

häst och rider till Konungens Syster Gyda

och gör mycket väsende af sitt lyckliga
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företag och sina hjeltedater j ErlJc varda

imellertid redan hemkommen och satt

sig lill att dricka i salen på sin liofborg.

Wilhelm framträdde inför Konungen, hel*

sade honom och sade: I dag var det hardt

nära ute med eder* förr an jag kom eder

till hjelp, och låren J ej längre miss-

känna min duglighet, och behöfven J ej

gissa mer, hvem jag ar, eller hvem

dessa storverken gjort 5
ty mig är ingen-

ting nytt, oförsökt, eller för svart, som

af en tapper karl kan fordras; och börja,

nu Herre ! att tänka på brölloppet. Kon-

ungen svarade: Det känner jag ganska

väl, att rustningen och vapnen voro dinaj

men händerna voro Rolfs. Gerna, sä-

ger Rolf, skulle jag villja äga din syster

och tillerkänna mig alla Wilhelms stor-

verk 5 men jag kommer ej långt med att

ljuga mig till fört] ens ter eller tillegna mig

cn ej tillkommande ära och belöning.

Wilhelm sade ! underligt lärer det väl

förefalla de män, som nu höra härpå*

eller med tiden spörja det, att J villja*

förtyda mina mandomsprof} och är det

väl passande att tillskrifva dem en sa-

flan torpare pojk, som Rolf är ? Och a*



det rimligt, att J skallen villja lemna en
sådan eder egen syster? Och synes icke

mycken liknelse till, att han någonsin blif-

ver duglig höfding eller skicklig att sty-

ra ett folk, än mindre att uträtta nå-

got stort. Men jag är Jarl till min
rätta titel, Jarls son afJK.onunga ätt, med
hyggligt utseende och oförskräckt mod,
samt berömd för alla de saker, som eg-

na och utvisa en ättgod och högbördad .

man. Nu, om J ej villjen låta fästning

eller bröllopp ske, enligt öfverenskom-

melse, skall jag strax resa mina färde,

och öfver all land utbreda din vanheder,

samt visa, huru du såsom en niding ryg-

gat dina ord och löften} och var det re*

dan sagdt i mitt land, att den Konunga-

dotter, som fick mig, hade tillräcklig he-

der. Konung Erik svarade: aldrig skall

du hafva anledning att påstå, det jag

mot dig handlat som en niding; jag skall

,

- hålla mina ord och gifna löften; men
aldrig går Rolf ur mitt sinne, då jag

jemnför eder bägge samt edert umgänge
och åthäfvor med det, som mig är upp*

gifvet; slöts sa samtalet. Konungen lät

laga till bröllopp, och anrättades der ett
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dråpligt gästabud* Wilhelm fick då Koft*

ung Eriks syster Gyda till Gemål, h vare-

mot hon icke hade något att invända*

Wilhelm fick många män till sina tjena-

re, och bröstade han sig ock mycket der-,

öfver, Det var likväl beständigt kallsin-

nighet mellan Konungen och honom»

24 Kapitlet.

Rolf uppsäga- sin tjensi.

Tia igt en morgon, medan Wilhelm an*

nu såf, gick Rolf till hans säng och sa-

de: Nu är du Konungens måg, och har

jag enligt löfte hittills t/enat dig redligt,

oeh afsäger således all vidare fortsätt-

ning deraf. Jag önskar blott, att du må
vara nöjd med denna vår skilsmessa ef-

ter så väl uträttade saker, hvartili min

redlighet och styrka mer än din åtgärd

bidragit. Wilhelm biet vid detta tal

helt förlägen och svarslös: Rolf gick

strax bort; men Gyda frågade Wilhelm,

hvarfÖre Rolf drog så hastigt bort, och

anledningen till ett sådant afsked af hon-
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om. Sådant är hans lynne, svarade Wil-
helm, att han aldrig blir på samma stäl-

le mer än en eller högst tvänne måna-
der, om han får rada sig sjelfj men nu
har jag emot hans villja hållit honom
längre. Har jag ock redan försökt, att
den, som hans tjenst åtnjuter, är gan-
ska illa tjent; ty han är både ljugare
och tjuf, förtalar och stjäl; men jag vet
icke, om jag har samvete att i fremmande
land låta slå honom ihjäl. Det lärer ej
heller behöfvas; han visar snart hvad
karl han är, och bekommer det den värst
som gör honom godt. Dermed slöts t*-'

let. Ledo således gästabuds dagarne.
Sötes folk, som undsluppit, seglade hem
till Tartaria och hade lidit stor förlust.
Konung Menelaus tyckte deras resa hafi
va oförmodadt illa aflupit, men måste
hafva det såsom det var.

'

Tidigt om våren anlände Sörkver
och Bryniof, ur Jotunhem, till Kon-
ung Erik, och medförde många säll_
sVnta dyrbarheter. Grim Äger hade haft
»*lnga krigsoroligheter och fått många
segrar. Rolf vistades en tid bland Kon-
Ung Eriks hofFolk och trefs väl ibland

i
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*itt sällskap

5 ty han £«f penningar nie^

båda händerpa, men gjorde aldrig någon

£odt, $h länge han var Wilhelms tjenare,

./Ultid voro Eryniolf, Sörkver och Wil.

helm oense, och aldrig trefvos de väl

tillsammans. DetU var tredje vintern, som

JCoBungadottren ägde *ätt att få sig en

jnan att rida ut i tornering mot Sörk«

ver, Konungen förmodade nu ej annat

än godt och trodde ej, att Ingegärd kun*

de få någon man föl? "g dertUU

23 Kapitlet,

Ingegärd väljer man att kämpa mot ' Sarkver*

N^ågon tid derefter kommo sändeqiän

från Konungens dotter till Konung Erik

med det ärende att låta stämma allmänt

ting, då hon å det samma ville välja en

man till kamp mot Sörkver, och om hon

ej finge någon man dertill, så ville hon

lemna sig till Konungen, enligt deras för-

ut träffade överenskommelse. Vid detta

bud vardt Konungen ganska glad och tyck-

te sig redan hafva flickan i händerna, KUn
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lät nu stämma ting och bjuda dit myc-

leet folk ifrån borgar och fästen samt

närgränsande härader. Konungådoltrcn

gjorde ock detsamma i sitt rike och bjöd

dit allt det raskaste folk, som fanns in-

om landet. Kommo också många dit

objudna
5

ty man var nyfiken att hö-

ra, huru det skulle gå 3 och voro alla

hennes landsman särdeles bekymrade för

hennes skull. Tinget bestämdes att hål-

las strax utanför Konungadottren Inge-

gärds Borg.

Konung Eric kom till Tinget, åtföljd

af en stor folkskara; Sörkver, Bryniolf

och Wilhelm, Konungens mag, voro äfven

deribland, och bröstade sig alla dessa gan-

ska mycket. Rolf var äfven med uti

färden, klädd i vapnen Reggvidarnöt, och

tycktes han vara aP ganska liten betyden-

het. En stor folksamling strömmade nu
till detta ting. Sedan folket var försam-

ladt, blef det ordnadt i ringar radtals (om-

kring högen) med en öppning på hvarje

*ing, så att man kunde gå mellan hvarje

*ad. Wilhelm satt näst Konungen, Sork-
Ver och Bryniolf litet derifrån; men de

andra Förnäma och rika män (Villdarmen)



suto för sig sjelfva. Rolf satt IjJngt ute i yt-

tersta ringen och mycket lågt. Då mantin*

garne på detta sätt blifviti ordning ställ*

de, i) steg Konungadottren Ingegärd fram

på tinget 5 Hon var så förtjusande skön och

intagande, att allas blickar rigtades på

lienne: endast Rolf var härifrån ett un-*

«3antag; han såg e) en gång pä henne, ri-

tan drog kappehufvan Öfver ögonen och

slog den ned öfver hela ansigtefc Kon-

ungadottren gick framför hvarje nian,

befraktade hvar och en serskildt och såg;

dem starkt i ögonen. (lon gick på detta

sätt den ena ringen upp och den andra ned,

till de6$ hon slutligen kam dit, der Rolf

satt. Hon fattade honom i handen, men
lian satt stilla såsom tillförne. Hon lyf-

tade då upp kappehufvan, som betäckte

Jiufvud och ansigte, och sade : Här är ic-

ke godt att få käcka karlar 5 dock väljer

jag denne till att kämpa mot Sorkver,

och skall han fara med mig, om han

det vill. Mycket oförståndigt väljer du,

säger Rolfj ty jag kan ej rida ensam
utan att falla af hästen

5
jag blir också

rädd, så snart någon ser grymt på mig..

Konungadottren svarade: Aldrig såg jag



dig förr j du, skall dock ej slippa undan,

em jag får råda. Konungen sade: Det
hade jag likväl trott, Jungfru, att du
skulle velat välja en inländsk nian, och
ej någon ur fremmande land; Rolf är

Wilhelms sven samt min man och under-

såte, och skall han derföre vara fri från

detta besvär. Rolf svarar: Jag är in-

gen mans sven eller tjenare här i lan-

det, skall jag visst ickéheller neka att upp.

fylla Konungadottrens första begäran, om
hon derigenom kan finna sig något mera
fri än tillförene. Rolf stod sedan upp
och gick med Konungadottren, och foro

alla hennes män med henne hem uti

borgen/ Hon satte Rolf i högsätet

och bevisade honom all aktning och fäg-

nad. Konung Erik gick från tinget uti

en annan borg och var ganska olustig.

De flesta undrade öfver att Konun-
gadottren valde en sådan person, som
mindst såg ut att kunna vinna någon se-

ger. Konung Erik bekymrades mycket
deröfver, att han redan hade bifallit

Konungadottren detta 5 han uppmanade

ÖU' Sörkver att göra efter bästa förmåga

och ej spara någon af sina konster, som



han kunde
3
ty liar jag, fortfor Konungen,

beständigt varit i fruktan för denna man.

Nu skola dock Konung Reggvids vapen

gömmas så vgl, att de ej kunna skada oss.

Rolf var nu i borgen hos Konunga^

dottren i god fägnad och framlade för

henne sitt ärende från Thorgrim Jarl
5

men svarade hon, att det var henne för-

ut väl bekant: derföre skall du få råda,

om jag skall fara bort med dig härifrån 5

dock kan jag ej heller neka, det jag tyc-

ker, du bäst förtjent att njuta min" kär-

lek såsom maka, då du frälsat mig ur o.

vänners våld, oeh slutades dermed talet.

Följande morgon var Rolf bittida uppe,

klädde sig i rustningen Reggvidarnöt

och omgjordade sig med hans goda svärd
#

Konungadottren lemnade honom torner-

lansen och skölden, som hennes fader

hade ägt, och bad honom gå och taga

hästen Dulcefal, som då jagades in på

en gård uti ett trångt pass mellan 2:ne

höga plank, jemte en mängd andra hä-

star, dem han bet och slog, Rolf gick

till grindarne, slog stången af lansen

mot skölden, hvilken gaf ett så högt ljud,

*tt alla, som hördfe det, deröfver förun-
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firade sig, och s^elfra hästen Dulcefal kom
pjelfmant och lät taga sig, Rolf tog hon-

om, lade sadeln på honom och satte sig

i heja sin rustning mycket hastigt och mo»

digt upp. Hästen sprang hpgt öfvergrin-*

darue, att han ej rörde dem, och lopp

sed^n fram utåt marken,

Ö6 K APITX^E! r,

PoZ/i oc/i SSrkvers Tornering*
:%

Nu kom Rolf på tornerplatcen afven

som Sörkver, åtföljd af Wilhelm och

pryniolf, utom ett stort antal annat Folk.

Bägge lagade nu sina lansar till hands,

redo mot hvarandra i fullt sprang, och

lade till hvarandra med all magt, Sork-

ver lade sitt spjut mot Rolfs sköld 5

men det gled utföre utan att göra någon

skada; Rolf $]og hjelmen af Sörkver,

och hade Sörkver ännu tredje delen af

banan igen, när Rolf var kommen till än-

dan. Dulcflfal ville ej stadna, utan vän-

de om igen mot Sörkver, för h vilken än-

nu fjerdedeleu af banan återstod, då de
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träffade åter tillsamman. De lade mot
hvarandra, och gick det då som till-

förne; men Sörkver vann ej, utan förlora*

de skölden. De redo sedan åstad för tre-

dje gängen: Dulcefal for då snabbt som
flygande fogeln, till dess de möttes, och

stötte Rolf med lansen så kraftigt i Sork-

vers brynja, att den deruti fastnade, och

lyftade han så Sörkver ur sadeln, red

dermed fram och tillbaka på tummel-

platsen en stund, samt kastade honom

slutligen hufvudstupa i ett muddrigt dike,

sa att Sörkver bröt halsen af sig; då

stannade Dulcefal, som han hade varit

nedgrafven. Konungadottren och alla

landets inbyggare blefvo häröfver ganska

glade ; men Konung Erik, som med stör-

sta missnöje såg denna färd, vardt ganska

vred och befallde alla sina män att i

hast omringa Rolf och slå honom strax

ihjäl, med det tillägg, att om han nu

siuppe undan, han sedermera éj vore så

lätt att undanrödja. Och vardt Rolf om-
värfvad i en hast pa alla sidor af starkt

beväpnade män. Men Dulcefal, hvars ö-

gon nu gnistrade och sago ut som blod-

ringar, och ur hvars näsa och mun eld

!
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tycktes brinna, blef åter yster och re-

tad, reste sig ömsom på framfötter-.

na och slog ömsom med balifötterna,

samt försvarade sig på detta sätt med
alla fyra, sprang rundt omkring och

nedtrampade många af Konungens män
och hästar. Rolf satt ej heller sysslo-

lös i sadeln : han pröfvade nu svärdet

Reggvidarnöt ; han lade dermed till tve-

händes samt spridde död och' förödelsa

omkring sig på män och hästar, sa att

hvar och en, som nalkades, såg för sig

en säker död. Ehuru alla således drogo

sig undan, hade han likväl utom Bryni-

olf dödat öfver hundrade män, förr än

han red undan ut åt skogen, då han väl

var mycket matt, men ej sårad; och slu-

tades sålunda detta tornerspel. Konung

Erik tyckte sig nu lidit mycken manska»

da och skam, for hem till sin Borg och

vardt mycket bekymrad. Men Ingegärd

var denna afton mycket blid och glad

med sina hoftärnor samt gjorde dem så

druckna, att de föllo safvande ned. En
stund fram på natten kom Rolf in i bor-

gen till Konungadottren och bad henne

i hast laga sig till att fara bort med hon-

>
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ötn* H^ja svarade, ätt hon ej behofdö

derför mycket rusta sig, ty hon Var der»

till redan färdig, och hade hon med sig

tvänne skrin, hvaruti hennes dyrbarhett t

lågo. De stego sedan på Dulcefal bägge

tvä och föro sina färde. Det är ej npp-

tecknadt, hvilken väg de togo, filer hnrtt

länge de reste, utan blott att de teato

metä nattetid ätt om dagen.

27 Kapitlet.

J/[7ilhélms forelrådset af Konung Erik,

Nu kommer att omtalas Konung Erik

då han vaknade om morgonen- Han be*

faller sina män rusta sig och söka efietf

Rolf, hvilket också verkställdes som sagdt

Var. De sökte honom förgäfves i tre da-

gar* Han lät dem då reaa till Konunga-
dottrens Borg, och var då äfven hon
borta, så att ingen visste, hvart hon tagit

vägen. Vid denna underrättelse blef Kon-
ungen ganska vred och eade till Wilhelmt

Det ser jag nu, att du hafver ljugit allt*

samman, af dina uppgifter för mig, bad*

0
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angående dig och Rolf, och far jag titt

se, atfc han är en helt annan man an du
sagt. Nr inser jag ock, att han har farit

till Reggvids hög och alldeles icke du.

Och har således han
# men icke du, fått

de goda rustningarne och vapnen, och

jag dem, som icke dugde* Det kun-

de man ock se på honom, att han var

större och dugligare man än du, duglöse

bedragare, och uti all ting fege stackare!

Har du icke känt alla hans tilltänkta fö-

retag, och likväl ej vågat att ointala

dem? Och tror jag ej heller itågot af

din uppgift om ditt rike och andra goda

Siker, utan är dit snarare en träl, träl-

boren till hela din ätt, den usligaste tigga-

re och den nedrigaste skälm, full af lögn

och feghet. Och har du väl förtjent*

att jag låter dräpa dig och hänga dig i

den högsta galge för det bedrägeri och

svek, du gjort mig och min syster : en

död, som ödet tyckes ernat dig, fast-

an dermed är något fördröjdt, att dit

skulle blifva fullkomligt mogen. Vid

dessa Konungens ord vardt Wilhelm
mycket rädd och sade : sa skall jag, det

lofvar jag högtidligt, nu innan kort åda-
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galägga, hvad jag är for en man. Hatt

gteg nu till häst med det löftet: förr

skall jag ej gå i säng med din syster

Gyda, än jag hafver tagit Rolf af daga

och öfverlemnat dig både hans hufvud

och Komtngadottren Ingegärd, och vill jag

härtill ej hafva något annat biträde eller

sällskap, än blott min egen skicklighet.

Anlade så Wilhelm sina vapen, sadlade sia

häst och red i hast bort att söka Rolf

5

men Konung Erik satt ensam hemma i

Gardarike och tyckte sina saker »tå gan*

ska slätt»

08 Kapitlet.

Dvergen Mondul kommer till Thorgrim Jart*

3N"u vi\er sagan äter till Danmark, till

Thorgrim Jarl och hans män, Samma hös»

som Rolf reste till Gardarike, for Jarlen

omkring sitt rike efter vanligheten till

gastning. 1) En dag framträdde för hon-

om en okänd person, som, på Jarlena

frågan efter hans namn, sade sig heta

Möndul Thatta son, och hafva farit



Vida ofnkring i Fremmandé länder, i) det

han vunnit mycken frägd, och kunde

tlerihån lemna många tillfredsställande

underrättelser. Han var liten till v ex*

ten och mycket krokig, men vacker till

utseendet och hade stora ögon, Jarlen

tog honom väl emot och bad honom
göra sig sällskap. Han roade Jarlen

mycket och ofta med sina många under-

rättelser, h varföre Jarlen lemnade honom
«itt oinskränkta förtroende och hade hon*
om beständigt hos sig till sitt nöje*

Möndul roade Jarlen så både natt och
dag, att han dervid nästan glömde sin

ariksförvaltning. En dag framträder Björn

srådgifvare och förevitar Thorgrim Jarl,

det han lemnade en fremmande obekant

person så helt och hållet sitt förtroeä-

<3«, och att deras glam så öfver höfvaft

upptog honom, det han derigötiom WeÉ
ledd från all orntanka oin sitt rike. j rlen»

förtretad öfver Björne tal, sade, att han.

gjorde deruti som han behagade, och att

lian ville göra alldeles som han skul-

*a hafva gjort, om Björn tegat, ehvad

Sjörn an hade att dervid anmärka. Mön*

7



dul hörde val Björns ord, nieri syntes ej

bry sig vidare derom. Björn talade dock

an mera härom ganska klokt och efter-

tryckligt och gick sedan bort. Björn

hade ett hus i borgen strax jemnte Jar-

lens, och ett annat utom borgen, soni

förut är iiämdt. Én dag kom Mön-

dul till Björns boning, da blott hans

hustru ingeborg var hemma. Möndut

talade då mycket ömt och förtjusande för

Ingeborg och begärde med många för-

såtliga och förledande ord ett förtro-

ligare omgänge med henne, samt lofvade

henne hvad dyrbarheter hon behagade.

Han smädade Björn i hvarje ord och

yttrade sig, att han vore en oduglig man;

Ingeborg, sårad af dessa yttranden, gaf ho-

nom ett hånligt afslag med tillägg, att

hori åldrig, under hvad villkor som heldst*

skulle bifalla hans begäran. Hari fram-

tog då under sin jkappa en kanna och

bad henné dricka deras förlikningsskål 2)

(Scettar hikarj; men hon slog händernä

tmder kannan, så att den deruti varande

drycken öfversköljde hans ansigte. Harm-

sen häröfvér så väl som hennes fordna

bemötande, säger han: vi skola ej skiljas*

7



förrän jag rigtigt har efter förtjen st be-

talt eder bägge all den sidovördnad, som

J både med ord och gerningar visar mig*

Han gick sedan till Thorgrim Jarl och

sade: Jag önskade, Herre ! att J, såsom prof

af eder vanliga godhet mot mig, villjen

emottaga detta bälte, som jag ärft efter

min fader;, och framlade han ined det

samma baltet på bordet för Jarlen* Och

var detta bälte en kostbar dyrgrip, af

gnid, väl arbetad och inlagd med ädla

stenar: och tyckte Jarlen sig aldrig sett

något bättre, Jarlen tackade för skän-

ken och betygade, att han ej fått någon

bättre gåfva af nägon, som ej var Tig-

narman. Möndul blef qvar Öfver vintern

hos Jarlen och ägde alltjemnt samma för-

troendej men Stefner och Björn tyckte

ej mycket om honom; Jarlen satte myc-

ket värde på bältet och uppvisade det

för sina vänner, när han höll gästning*
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. 29 Kap iTLEt.

Mondul och Björn Rädgifvqre. -

Björns hustru fick o in vintern en tin-

,

derlig sjukdom: hon blef öfrer hela knop-

pen blå som Hel 1) (döden eller en död
menniska), och brydde 6ig om ingenting,

utan var liksom ursinnig. Björn fick

stor sorg deraf, alldenstund han mycket
älskade henne. Följande våren hände

det ©n dag vid ett gästabud, att bältet

Mtihdulsnot bortkom. Jarlen saknade det

mycket och genomsökte alla sina göm-

mor, men kunde ej finna det. Han frä-

gade slutligen Mondul, hvar han trodde

det kunde hafva tagit vägen, eller hvar

nian skulle söka det. Det är svårt att sä-

ga, svarade Möndul; men det synes dock,

som någon hade tagit det i frän Eder,

och tyckes den, som tagit det, hafva ta-

git mer ifrån Eder ån detta och derige-

nom blifvit en rik man, som nu bestän-

digt afundas Er lycka: dock, ehuru jag

tycker mig råkat gissa till rätta personen,

• lärer det vara mig äftfentyrligt att upp-

täcka honom. En sträng ransafcning må-
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ste ske, och det varsamt samt dä den minst
förmodas, och bör derifrån ingen, ehuru

. förnäm han är, vara fritagenj ty frivil-

ligt lärer den personen aldrig komma att

återlemna det. och borde väl då den,
som detta gjort, efter lag hänga. Jar-
len tyckte detta vara ett godt råd och
sade, att det skulle blifva dervid. Han
låter sammanstämma allt sitt hofFolk och
sade dem, att lian ville låta ransaka hvars
och ens gömmor, och dervid börja med
sin Son Stefner och sedan Björn Rådgif.
vare, på det de öfrige sknlle finna det
mindre underligt. De låto ej förstå an-
nat än att de dermed. ville låta sig nöja.
Stefners gömställen genomsöktes, men —
intet bälte fanns. Sedan söktes hos Björn och
alla de andra, som i Borgen funnos; men
det kunde ändå ej finnas. Då svarade
•Möndul: Björn måtte äga ännu flere göm-
*or än dem vi genomletat. Stefner
•varar, alt Björn hade en gård utanför
°orgen, och torde man kan hända böra
•oka äfven der. På Jarlens befallning
Wefafren der ransakadt, hvilket ock Björn
P» mtet sätt vägrade, hvarken då eller
^fiorne, utan lät dem söka såsom do



ville, Mondulgick tiU en gammal kista,

Oph frågade, hvad dernti for\ ärades. B" i öra
sparade: gamla Skeppsnaglar. Då Jarlen

Ve fall te öppna den, fann Björn icke nye-»

fceln; kistan bl ef dock på Jarlens befall-

ning uppbruten, allt hvad dernti var, upp-

taget, Qch under alla sakejptjj nederst pa

botten fanns « Jarlens sökta bälte. Här-

öfver undrade alla mennhkor, men i syn-

nerhet Björn, som visste si» dernti vara,

oskyldig. Jarlen blef häröfver ganska,

vred, lät fängsla Biörn och botade att lå-

ta nästa morgon hänga honom i den hög-

sta galge han kunde få; tv, tillade Jarlen,

detta lärer visserligen e; varit första gån-

gen , du bestulit mig, fastän, det mi

först kommit £ dagen.. ' Björn blef

fängslad och förd i säkert förvar; ehuru,

många ansågo Björn för oskyldig, våga-

de dock ingen sätta sig mot Jarlens befall-

1

fling. Björn erbjöd sig att efter Landets

bruk bevisa sin oskuldj men Jarlen ville

det ingalunda böra. Sfcefner utverkade

dock af sin fader sju nätters uppskof med

verkställigheten af Jarlens dom öfver

Björn, för att kunna erfara och undersö-

ka, om ej något kunde finnas till Björns
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urskuldande; Björn skulle imellertid va-

ra uti Mönduls förvar, dock ej i borgen.

JMången härmades öfver detta; ty Björn

var mycket vänsäll och afhållen. Jarl en.

for nu hem till staden med sina män,

och satte sig till bords att dricka. Så

^nårt hofFolket hade druckit första bä-

garen, var all vänskap för Björn glömd,

och ansågs han ,då med rätta vara sak-

fälld. Möndul var nu i Bjiörns gård och

dref bort allt hans folk; Ingeborg tog

han och lade hvar natt i sängen hos

sig i Björns närvaro, och visade hon nu

mera benägenhet för honom an sia man,

Iivilket gick Björn hårdt till sinnes; och

framledo så de sju nätter, som förut är

sagdt. Nu återgår Sagan dit, der hon

förut lemnat de öfriga händelserna; ty

tvänne saker kunna ej berättas på en gång,

§huru de på samma gång inträffat.

\

50 Kapitlet,

RolJ förlorar sina fötter»

-N"u är det således att fortsätta, huru

frolf oeh Konungadottren foro ur Gärda-
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yike.. En dag fingo de se en man, ftlädcl

i en linklädning med avärd vid sidan, j

sporrstreck komma ridandes efter dem..

Rolf igenkänner uti honom den Förr om*

tålde Wilhelm. Så snart Wilhelm fick

se Rolf, föll han honom till fota och

bad på flera sätt om barmhertighet. Jag

liar, säger han, sedan vi skildes ät, fäte

utstå mycket ondt5 ty Konungen lät sät^

ta mig i mörka stugan (fängelset) och

ville låta dräpa mig; men genom min
rådighet kom jag undan både hungrig

och frusen, och beror det nu af din nåd,

jnin kära Rolf, huru du vill behandla

mig. Önskade jag, att jag aldrig hade

gjort något, som misshagade dig, och skall

jag alla dagar vara dig huld och trogen,

om du låter mig lefva och följa dig till

Danmark. Rolf blef af Wilhelms ömke*

liga berättelse mycket rprd och sade

sig ej nännas låta dräpa honom, ehu-

ru han hade det nog förskyllt, utan gaf

honom lifvet och lät honom följa sig,

hvilket Ingeborg dock ansåg fqr orådligtj

ty, sade hon, han har en elak uppsyn i)

och belönar dig visst illa. Wilhelm följ-

de med dem och var mycket pdmjukt



tjenstfardig; men aldrig var det honom
^adligt att nalkas Dulcefal, ty han bet

och slog Wilhelm, så snart han nådde,

honom. De Fora således en lång väg,

till dess de ej hade mer än en dagsled till

Thorgrim Jarl. De togo. sig natthärber-

ge vid brynet af en skog och uppsatte

sig der en lö(hydda om aftonen. Rolf

och Konungadottren lågo hvarje natt till-

samman med draget svärd imeHan sig. 2)

Så snart Rolf om aftonen var somnad,

stod Wilhelm upp, stack Rolf en sömn-

thorn 5) samt stod tidigt upp och sadlade

Dulcefalj den enda behandling Dulcefal

tillät Wilhelm. Rolf låg klädd i vap-

nen Reggvidarnöt med Vefrejanöt derut-

anpå. Ingegärd stod upp, väckte på
Rolf, men kunde ej få honom vaken, hu-

ru hon än bar sig åt. Hon gick då ur

hyddan och gret hitterligsn^ Wilhelm
såg det och frågade* huru det gick med
hennes bvila jemnte sin sangcamrat? Den,

svarar hon, likar mig ganska väl; men
han sofver så hårdt, att jag ej kan

väcka honom, jag skall väl väcka, hon*

pm, sade Wilhelm, gick dit och slog ned

leojjan. Han högg seclan bägge fötterna
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på sig, men Rolf sof ändå såsom tillför-

lie. Ko-nungadottren frågade, hvad det

var, som brast. Rolfs lifstid, svarade

^Vilhelm. Konungadottren sade då: Måt-

te du elakaste nienniskovarelse också

osällast bland alla menniskor njuta ditt

.

%
lif och dina händer; ty detta var den

aldravärsta gerning du kunde göra, och

måtte du af egna nedrigheter få uppbä-
ra allt ondt och osälit , eåsom du det för-

tjent. Wilhelm sade: Du har nu blott af

dessa tvänne villkor, som jag dig skall

förelägga, att y'ålja
9 hvilket dig heldst Iy-

ster, antingen du vill fara med mig till

Thorgrim Jarl och sanna allt hvad jag

säger, ty jag finner ej någon lust el-

ler ära i att åtér fara till Gardarike; el-

ler ock det, att jag dräper dig här på
stället. Det kunde ej falla henne in att

rf

välja cLöden, så länge lifyet var ibland

villkoren; dock visste hon väl, det ej nå.

got godt var att hoppas, i Wilhelms säll-

skap ensamt. Hon biföll då att följa hon-

om och ej motsäga honom i hvad han be-

rättade, utan så vida han uti dessa sina

berättelser på något sätt särade hennes



heder; och måste hon härpå aflägga eck

Wilhelm ville nu taga Dulcefal; men der-

till var han ej i stånd, ty han bet octy

slog omkring sig, sa att "\VilheIm fick

hyarken nalkas honom eller Rolf, och

svärdet kunde han ej handtera för dess

tyngd skull. Rolf låg de? nu efter, ocfy

de foro så sina färde, Konungadottren^

och Wilhelm. Det grämde dock Inge_

^ärd hjertligen att skiljas vid Rolf, isyn-

nerhet i en sådan ställning, som han ni^

var. Om deras resa talas ej, förrän de

kommo till Thorgrim Jarl : denne gick

nu Konungadottren till mötes med all

aktning och mildhet- Han frågade WiU
helm, hvem han var. Jag är en Bonde*

son af god ätt härifrån Danmark, och

kom jag i sällskap med Rolf under re-

san till Gardarike. — Vi utstodo der mån-

ga svårigheter, pch slutligen vann han der

en kamp med Konung Eriks kämpe Sork.

ver och nedlade honom. Detta kunde

Konungen ej lida, utan lat gripa honom
och döda honom, och ärb här hans föt-

ter, som jag fört med mig. Sedan er-

höll jag Konungadottren, förde hen-

ne hit, och har imellertid både jag ogh

4
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Rolf vågat oss i stor i lifsfara for eder

skull; men ingen rar tapprare, raskare

och modigare än Rolf, ty han blef aldrig

trott eller besegrad, förr än han miste

fötterna. Jag tycker mig således hafva

förtjent eder dotter Thoras hand, och är

det en heder för Eder att hafva mig till

mag både för min goda att och manliga

bedrifter. Man behöfver således ej drö-

ja länge, utan hålla bägge brölloppen på
en gång. Alla, som hörde denna WiU
Ii elms berättelse, tyckte den vara ganska

sannolik, men voro mycket förargade öfc

ver Rolfs död, Jarlen dock mest och hans

Son Stefner. .Ingegärd gret hjertligt, e-

huru Jarlen tröstade henne ooh frågade

henne, om Wilhelm hade sagt honom
verkliga förhållandet. Han matte väl,,

svarade hon, ej ljuga mer för Eder än

för andra; det vill jag dock bedja, att J

uppskjuten brölloppen ännu en månads
tid, då imellertid mänga saker torde kom-
ma i dagen, som skulle nu ej tyckas

Eder kunna så vara, Thora, som ej hel-

ler synnerligen tyckte om denna sin fru

are, anhöll äfven om det samma. Nar
Wilhelm hörde detta, motsade han det
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mesta han kunde, och anhöll, att hand

bröllopp fcj måtte uppskjutas efter flic»

kornas önskan, ty fruntimmfcralynnet är

nyckfullt. Stefner svarade: det är gau«

ska tillbörligt att låta .Konungadottren

häruti råda, i synnerhet då detta ej är

någon lång iicL Willietm svarade: Höf*

dingalikt är det ej, eller karlar passande

att låta fruntimren och sin sön sä allde-

les råda öfver sig och sina företag, om
de tillstyrka något som ej duger. Stef>

ner vardt vred öfver denna utlåtelse, och

sade: Antingen skall jag och ej Wilhelm
uti detta fallet råda, ,eller skall jag deröf*

ver förlora lifvet. Du folie då ganska

saklöst, sade Wilhelm. Jarlen bad, att

detta ej skulle ge anledning till någon o-»

vänskap, ehuru Stefner nu får råda; men
du Wilhelm skall få min dotter Thora,

hvilken du väl furtjent. Stefner tog In-

gegärd vid handen och förde henne in u-

ti sin Systers rum, slöt sedan igen för *
>

hela deras Borggård och gömde sjelf

nycklarna dertill. Man berättar, att In-

gegärd gömt Rolfs fötter och laggt li£,

gifvande örter derjemte, så att de ej skuU

le dö. Wilhelm tyckte mycket illa om
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Stefner efter söm han fick fcådå i sitt på-

stående.

I

§i K A P I T L E T.

Rolf återfår sina futtcr.

Nu är äet åter ätt förtälja öm Rolf.

Han låg till aftonen liksom död, ty sömn-

thornen låg vid hans hufvud, och hade

Wilhelm éj borttagit den. Diilcefat stod

ined sadel och betsel öfvér honörn : haii

gick till Rolf och vältrade honom ined

htifvudet omkring på marken, och föll

då sömhthornen frän honom; Rolf vak*

nade nu, saknade sina fötter* fann kojan

kullkastad, samt Wilhelm med Ingegärd

borta5 nfen Svärdet Reggvidarnöt låg vid

sidan, och tyckte han* som ock billigt var, sin

belägenhet vara ganska svår. Han reste

sig likväl, tog lifssteharna under fästet

på nämnde svärd och ref uti isåren på föt&

tema* sa att svedan snart försvann, Rolf

skred då, fram till hästen, som lade sig

iied for Rolf. Så snart Rolf vältrat sig

i sadlenj siod Dulcefal upp; red så Rolf
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till sin vän Björns gård, ty han ville ej

.
rida till jarlens Hofborg och tyckte defc

vara för iångt till sin egen borg. Dul.
cefal lade sigj sä snart han kom på går.,

den; Rolf tog då beftlet af honom och
skred in i huset* som föreföll hononi
tnycket ödsligt och tomt; Rolf krop se-

dan uti köket och kastade sig he-

der i sätet, der som var något mörkt och
låg der en stund. Han ser då, hvar eii

tjvinnå gick och handterade elden:

hon var blå till hyen som ett kläde

och mycket svullen i ansigtetj och slog hori

iiu upp eld. Litet derefter inkom en
liten och iindersätsig mansperson, klädd
i skarlakänskläder: hän spände ett blankt

och väl arbetadt guldsmycke om hennes
panna. Denna person ledde efter sig en
man bunden till händer och fötter. I

denna fängslade person igenkänner Rolf
sin väri Björn, hvilken han tyckte vara
för hårdt hållen och illa handterad. Den
lilla mannen hedlägger Björn framför el-
den, sätter qvinnan i sitt knä och kys-
ser henne. Illa handlar du, Möndul, sa.
de Björn, som bedragit min hustru och
^ljugit mig ho» Jarlen, så att han skall



efter tre nätter låta hänga ftug oskyldigt!

det skulle väl ej gått så, om Rolf Stur*

lögs son hade varit i landet* och lärer haii

väl hämnas mig, öm ödet låter honom
komma åter. Aldrig* sade Möndul, lä-

rer han kunna hvarken hämnas eller

hjelpa dig hädanefter; ty det kan jag sä*

ga dig, att bägge fötterna äro honom un*

danskurne, han ligger nu sanslös och

hjelplös, knäppt ännu död; och lärer

han aldrig komma sig åter. Rolf reser sig

i hast på stumparne upp i sätet, fattat

kraftigt tag med bägge händer uti hal-*

sen på Möndul pch sade: det skall du få

erfara, att ännu lefva Rolfs händer* ehu*

ru fötterna äro borta; ryckte honom der*

på under sig, så att han knappast kunde

draga andan. Han bad då: Gör så väl,

Rolf, och döda mig ej, så skall jag läka

dig, ty jag har sådan smörja, att dess li-

ke ej finnes i Norden; jag har ock så

mycken kännedom och behändighet i Lä*

karekonsten, att jag kan läka dig; jag kaä

läka, äfven der lifvet \'arit borta i tra

dygn. Jag är dverg i) till min natur, samt

bor i jorden och, till följe af denna min

natur, kan jag göra många behändighete*

i



och konster. Jag for ock hit för att för-
trolla Jarlens dotter Thora, eller ock In-
geborg, och hafva dem bort med mig.
Men efter som Björn insåg, hvem jag var.
sa ville jag förekomma och undanrödja
honom: Jag gömde bältet i hans ki-
sta, men tog tillika nyckeln från hon-
om, att det skulle vara så mycket mer
sannolikt, det han hade stulit bältet, son»
det var mera svårighet vid att få kistan
öppnad. Jag har ock vändt allt förtroen-
de af Björns vänner från honom

5 jag har
ock vållat hans hustrus förfärliga utse-
ende och sjukdom : nu vill jag till mittMs räddning göra allt hvad du kan ön-
ska djg; ty den, som skänkt mig lifvet
skall jag aldrig svika . Rolf sade: dej
kan jag då vaga att skänka dig lifvet-
men först skall du läka Ingeborg och lå-
sa Björn; och släppte han så upp Mön-
dill

5 denne syntes nu sådan han efter sin
Katur yar, svart och stygg till utseendet.
Mondal löste då Björn och friade We.Wgfrån sin klädfärgade hy: hansmor.

£ henne på kroppen med goda salvor,®ch gaf henne en minnesdryck (minnisveig-

8.



wr, Minnisöl), så att hon strax äter

kom till sitt förstånd, hyn hvitnade och

hon blef frisk, hvarjemnte all hennes kär-

lek till Möndul försvann. Björn tackade

Rolf, såsom billigt var. fljöndul försvann

och var om en liten stund tillbaks med

Rolfs fötter samt en stor smörjburk

och sade: Nu kommer det att verkstäl.

las, som jag lofvat göra för att läka Dig.

Lägg dig nu, Rolf, fortfor han, vid elden

och uppvärm väl benstumparna. Sedan

smorde Dvergen salvan i såren och sat.

te fötterna derintill, gaf dem stadga med

epjelkor och lät honom så ligga 5

»ätter- Efter denna tids förlopp löste

Dvergen af honom omslaget, bad Roll

stiga upp och försöka sig. Rolf gjorde sa,

och voro fötterna till sina leder så mjnka

samt för.^frigt så starka, som de aldrig

hade varit sårade.

Nu tycker man väl dylikt vara otro-

ligt; dock bör hvar och en berätta hvad

han hört och sett. — Svårt blir det dock

att motsäga hvad gamle män hafvo sam-

mansatt, äfven somhvad lärde och vise man

bildlikt talat öfver sådana saker 5
likasoro,

hvad den lärde Gallert eller skalden Home*
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Wva berättat i Trojumanna sagan, sed,
toare lärde snarare besannat än mot.
sagt. Den må tro det, som vill, och
hafva nöje deraf. Åtmindstone tyckas
»älvor haft ganska stor och kraftig ver.
kan x fordna tider, då idogheten i frem-
'»ande länder med konstens biträde för*
Skattade dem dessa förunderliga krafter
t>ch verkningar.

Rolf sade: I det afseendet, att da

än" [ ^ TH'
har du 8i°" ganska välj

skall derföre af mig erhålla hvad du
£egart

5 men det vill jag bedja dig, att du
»oljer mig Ull Gardarike, om jag skall fa-
tt dit. Möndul lofvar detta och begär

tilUV
5

rr
hem til1 si"5 Jag har

«"ade han, lidit mycket under detta vårt

£
mgange, hvaribland förlusten af Inge-

«org är svårast; dock måste det nu så va-
a. Dvergen fönvann sedan, så att in*

visste* hvart han tog vägen»

I
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52 Kapitlet,

Rolfs och Bjoms ankomst till Jarlen.

Följande morgonen stod Rolf upp och

klädde sig i sin vapenrustning och sade

till Björn, att de skulle resa till Jarlen

på borgen. Dertill är jag, sade Björn,

ej mycket fallen, ty den tiden är redan

förbi, på hvilken Jarlen lofvat mig be-

hålla lifvet, och är jag säker att mista

det, om jag kommer dit. Rolf sade:

Det måste vi likväl försöka. De foro n»

Jarlen »att aa ofoet boro H „fm än-

*.» ha» ell« »ägo»
.•^saael Eolf i

nen ijaalaaäa «-
B

.

8r„,

men aä .ner. Jarlen» ™- „
'.»IM. "TI. honom, "

for Jar"

len. öeon, och >«• har W
upp eo

,0m Ut» honom loa. En_

»

.tor „*b.naknot. .) ff
„en Rolf tog *> i ta« °* pS

to äter. Knotan wM. ;ge,

mannen, tom »en kastat, gr
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nom honom och stadnade i timmervägg

gen bakom honom. Alla lyssnade vid

detta och fruktade för den store mannen,

som inkommen var, Rolf sade till Björn:

Gäck framför Stefner och säg honom
dessa ord: Om du komme så der resan-

de hexn till Rolf Sturlögs son, skulle haii

visst bjuda dig sitta ned och dricka.

Björn trädde mycket tagta fram i salen,

ty han var ganska rädd, till dess han kom
till Stefner och framförde Rolfs ord. Vid
dessa ord sprang Stefner, fram öfver bor-

det, bort mot den fremmande, drog kap-

pehufvan undan hans anlete och igenkän-

de Rolf, emottog honom ganska väl och

framställde honom för sin Fader. Jarlen

blef mycket glad öfver hans ankomst,

stod upp och emottog honom med all

vördnad och vänskap. Men Wilhelm vi-

lade ej så gUda blickar: han ömsom rod-

nade och bleknade af fruktan, när han

fick se Rolf. Thorgrim Jarl sade: Wil-

helm! här är visserligen Rolf, som du
fia gt vara död. Är Wilhelm här? fråga-

de Rolf. Jo, svarar denne, här är jag,

bästa Rolf! och det fullkomligt i ditt

våld tmed allt hvad mig tillhör, frolf sa-
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de: din skilsmessa från mig var ätmincU

stone icke vanskaplig eller den hederli-

gaste, och lar du länge inom ditt bröst

vältrat dessa elaka förslag, innan de nu
kunnat framkomma. Nu tan det vara

ganska lämpeligt, att du har berätta?

oss ditt lefnadslopp, ehuru det ej är det

hederligaste 5 det kan ock vara det sam-

ma, ty litet heder lär du hädanefter haf»

va af ditt lif. Bästa Rolf! Allt efter ditt

behag, ty det lär alltid gagna mig bäs^

svarade Wilhelm,

35 Kapitlet,

Wilhelms Ufnadshändehcr*

Början af min lefnads saga, säger Wil*

helin, är denna: Vid en stor skog här i

Danmark bodde min fader, som het Ulf,

Han hade en hustru och många barn»

hvaribland jag var det äldsta. Min fa-

der hade många getter, och blef jag satt

till att vakta denna ostyriga hjord. Jag

gjorde ock allt hvad som föreföll och

var mig möjligtj men man behandlade



mig deremot ganska uselt och man var

mot mig mycket njugg både med lifsför.

nodenheter och kläder samt andra behof,

och när jag ej förde hem getterna, blef

jag obarmhertigt piskad. Detta allt be„

gynte jag att med tiden illa fördraga, tity

dess jag slutligen kom hem en natt myc-

ket sent
5 jag tog mig då eld, tände på

husen och brände alla der inne. Jag bodde

sedan på samma ställe en läng tid, och

tilltog imellertid i vext och styrka. En
natt drömde jag, att en reslig man, som
kallade sig Grim, kom till mig och sade,

att jag var ett godt karlämne, samt att

mig förestod en stor lycka, om jag vis*

ste att söka den. Han sade ock, att han

ville ingå en förbindelse och förening

med mig : Jag skulle nämligen erhålla

vapen, rustning, kläder och mer styrka

än jag eljest kunde få, samt annat mera

dylikt emot det jag åtog mig ätt uppsö-

ka Rolf Sturlögs son, och svika honom
Uti allt hvad jag kunde förmå $

ty han

Är nu på resan till Gardarike. Han ernår

Nerifrån bortföra Konungens dotter och

lärer åstadkomma mycket ondt, om han

ej ju förr dess heldre undanrodjes. Din

i
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lycka stall så mycket mer visa sig bätt-

re än hans, som du kommer att blif-

va Konung Eriks mag, då han deremot

blir ihjälslagen. Jag biföll detta. Han

framdrog då under sin kappa ett horn
f

och gaE han mig en dryck, hvaraf Jag

kände mig erhålla en särdeles styr-

ta, hvarpa vi skildes åt. När jag

sedan vaknade, lågo jemnte mig vapen

och härkläder, hvaruti jag rustade mig,

och var det i denna rustning, samt i den-

na åfsigt, som jag var på resan, då vi

träffades. Det var ock min tillställning,

allt, som hände dig hos min frände 01-

ver. ty jag tyckte mig veta, att du ville

hålla din ed, äfven som jag trodde mig

kunna dräpa dig, när jag ville,^ så snart

du för mig uträttat hvad jag åstundade.

Jag tycker mig nu finna, att det rar Grim

Åser, som visat sig för mig, och hvar9

redskap fag värj och reste jag ur Gar-

äarike, emedan jag fruktade, det han

skulle grymt hämnas på mig, efter jag

ej verkställt hvad han åstundade. Nu
har jag äfven tänkt erhålla Thora, Jar-

lens dotter, hvilket ock var orsaken, hvar-

före jag for hit, och ej till Gardarike.



Jag har alltid vandrat mellan fruktan och

hopp, att sanningen ej skulle kunna upp-

dagas. Jag hade ernat först dräpa Stef-

ner, och sedan Jarlen, hvarefter jag er-

nade äkta Ingegärd och sedermera ostörd

kunna rada öfver riket. Jag hade ock

gerna skilt ditt hufvud från kroppen der

borta i skogen, om jag vågat för hästen

DulcefaU Och äro mina hittills varan-

de lefnadshändelser nu uppräknade. Jag

väntar mig dock af dig, min ädle Rolf,

att du skänker mig lifvet, ehuru jag det
,

ej förtjent. Kan hända, kunde ock deruti

finnas något skäl till ursäkt, att jag sökt

vinna all den heder och lycka, som

mig var möjlig, i synnerhet då den erbjöds,

och bestod i ett så betydligt giftermål

samt vinnandet af ett stort rike. Derpä

tystnade Wilhelm, och ryste alla, som hör-

de denna saga, och tyckte, att Wilhelm

måtte vara den störita bedragare, som

funnits på jorden.
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54 Kapitlet*

Wilhelm SvehfuUs ändalykt^

Derpå begynte Rolf att berätta sina <>•

den, ända ifrån sin resa ur Danmark och

till dess han nu kommit dit åter. Alla

ansågo hans frägd och mannabragder vara

af stort värde och tyckte, att dvergen

kommit i en för honom ganska lycklig

stund. Björn emottog åter det embete,

han förut ägt $ men Wilhelm hölls nu i

fängsligt förvar, och blef ett allmänt ting

stämdt, för att afgöra hvad död han skullo

undergå. Alla funno, det Wilhelm var

den nedrigaste bof, och voro deruti öf»

verens, att han borde dö den skamligast©

död, som kunde upptänkas. Man satta en

kafvel i munnen, och hängdes han på
detta sätt i den högsta galge. Slutade så-

lunda Wilhelm sitt lif, som sagdt var.

Billigt var ock, att den måste få en elak

ändalykt, som varit en sådan bedragare

och niding.



55 Kapitlet,

Tillrustning för taget till Gardarike,
'

Ingegärd, Konungadottren, fägnades gan*

ska mycket öfver Rolfs återkomst, och

att han åter blifvet frisk och helbregda,

Jarlen samtalade nu med henne om sitt

giftermål och trodde, att man nu mera

ej behöfde något tippskof tned bröllop,

pet. Men hon svarade: Vet, Herre! att

ännu är min fader Konung Rfcggvid o-

hämnad, och förr kommer jag ej i brud-

säng med någon man, än detta skett och

således Konung Erik, Grim Äger och alla

deras medhållare blifvit undanröjde. Ty
jag vill ej, att Gardarikes inbyggare skola

1 lyda annan höfding än den, som skall

äga mig. Efter som jag, inföll Rolf,

fört Konungadottren ur Gardarike, och

hon villigt velat göra mig sällskap, så

skall hon också, så långt jag får råda,

få ostörd af hvem som heldst njuta sitt

fria val. Men jag skall, om så behagas,

fara', till Gardarike med eder styrka och

uträtta der hvad jag kan förmå. Jarlen

täckte Rolf för sin goda villja, så väl
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Mruti, som uti alla andra hittills bevista

tjenster och \ralgerningar5 men, säger han,

gerna önskade jag, att Stefner äfven så-

som anförare deltoge uti färden; Jag skall

rusta eder skepp och folk dertill, det bä-

sta jag förmår, då jag ock hoppas sådan

hämnd, som Konungadottren äskar: Bröl-

loppet skall ej heller anställas förr än J

återkommit. Konungadottren förklarade

sig vara härmed ganska nöjd, och vardt

detta nu således afgjordt. Rolfs män,

som voro förlagde i borgen och hade

legat der hela tiden han varit borta, blef-

vo mycket glade öfver hans hemkomst.

56 Kapitlet.

Rolfs seglats till Gaxdarikc.

Jarlen utrustade nu sitt folfe väl med va-

pen och skeppsförnödenhettr öfver hela

sitt rike: äfven lick han från Sverige fSvi*

thiod) och Frisland mycket folk, som hans

fränder sände honom. Han fick äfven

mycket folk från Vinland. 1) Skedde såle-

des en ganska betydlig tillrustning i Jut-
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land till denna färd. När hela denna har

rar resfärdig och samlad, såg man vac*

kert, raskt och väpnadt folk. De hade

hundrade skepp, alla väl rustade, voro

ock de Aeste ganska stora, och anfördes

hela denna här af Rolf och Stefner. De
afvaktade god vind i några dagar. En
dag kom en liten och undersätsig man
med en stor boge på skuldrorna ner

på bryggan och gick fram till Rolfs

skepp. När han kom på bryggan till

skeppet, igenkände Rolf strax sin vän Mön.

dul Dverg och tog väl emot honom»

Möndul lade af sig bogen och sade: Nu
är jag här efter din begäran, Rolf ! och

skall nu fara med dig, om så behagas}

dock betingar jag mig det villkor, att jag

skall råda uti allt som skall göras,

och skall ej heller någon göra annorlun-

da Sn efter mina rådj ty dylikt kommer
att tarfvas, om färden eljest skall lycka$.

Rolf lofvade, att alla skulle åtlyda häng

råd, och önskade mycket, det Möndul

gjorde dem sällskap. Mitt första råd och

anordning, säger Möndul, är att Rolf skall

vara på det skepp, som hela vägen skall

'

gå framför hela flottan, och detta emedan



du har den guldring, som Alf.frttn gäl?

dig, på det yV aldrig skola kunna fara

vilse. Sedan skola vi sammanlänka alla

skeppen vid hvarandra, hvart och ett

med förstäfven fästad vid ett annat skeppa

bakstam, och skall jag då vara på det

yttersta skeppet. Vi skola ej förr lägga

ut, än seglen äro hissade pä alla skeppen*

och om något slites löst, skall ändock in-

gen segla före den andra. Detta skall

noga iakttagas, ehvad som eljest händer

eller kan förefalla, så kärt det eder är

att; lyckligt framkomma. Ingenstädes sko-

la vi lägga till Jands eller uppehålla oss*

förr än vi komma till Gardarike. Låtont

oss nu
(
på förenämnda sätt laga oss i ord-

ning och hissa segel; ty god vind läre£

ej fattas* Efter Mönduls anordning

lade de ut under Thorgrim Jarls och ~

Jngegärds lyckönskningar. Björn Råd-

givare lemnade de hemma, Jarlen till

biträde uti riksvården och landets styrel-

se. Med lagom vind börjar Rolf sin fart

j

dock tyckte de sig hafva anledning att

befara en annan vind, hvilken lynte

liksom sväfva i luften. Sjön vqr hvälfd.

nmdt omkring dem, och starka din

i
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hördes i luften. Möndul styrde det ef*

tersta skeppet. Han tog en stor kade,

band deromkring én blåtvinnad tråd

och drog den efter skeppet i vattnet»

En natt syntes, liksom många krigsskepp

fq.ro mot Rolf och hotade med ett hårdt

anfall. Möndul ropade till sitt sällskap

och bad dem ej bekymra sig häröfver;

men några åter sade, det Möndul vore

feg, som ej vågade försvara Rolfs lif; desse

»leto sig lösa utur kedjan och ville segla

framför de andra skeppen, hvilket de

likväl ej förmådde, då vinden alldeles

vas emot och kastade dem tillbaka efter

de öfriga fartygen Möndul såg sedan»

huru en stor Hross-hval 2) kastade dem
alla öfver ända, så att hvarje menni-

ska derpå tillsatte lifvet. De såga ock

flera underliga saker, och voro ej alla

lika till mods deröfver. Förlorades in-

allés 20 skepp, förrän de kemmo till

Gärda rikt.

\
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57 Kapitlet.

az c?u fr forsigtighet*

De lade nu upp i Duna floden och här-

jade på dess bägge stränder, brände by-*

ar, röfvade egendom, livar de den kun*

de nåj mycket folk gick dem nu tillhan-

daj de fingo derigenom en ganska stor här»

Man sporde strax, hvar Konung Erik

var med sin här vistandes. Man satte i

land och lade skeppen i en hafsvik.

Möndul tog sig en båt och rodde först

rundt omkring alla skeppen, gick sedan i

land och befallde tältens uppslagning vid en

hög klippa, som var strax derjemnte, och

skall, sade han, det ena tältet sättas strax

vid det andras ända i en linie ut efter

hvarandra, hvilket ock sä
t
verkställdes.

Efter detta lossade han sin kappsäck och

framtog derutur svarta silkestält, hvilka

han spände öfver de andra tälteri så bredf

och fast, att ej den mindsta springa eller

Öppning fanns dem imellan. Denna de-

ras ankomst till Gardarike skedde strax

före de strängaste vinternätternas början

något före Jiahl. Nu skolen J, tade Mön-
x



åiil, bära proviant af skeppen upp i tät

ten, så mycket som kan behöfvas För tre

dygn, sedan skall hvar menniska gå in i

tälten och ej en gång se ut, förr än jag

säger eder till, hvilket ock blef noga ef-

terkommet., Möndul var sjelf den siste»

Som gick in i tältenj han hade imeller-

tid förut gatt omkring hela lägret. Ea
liten stund derefter fingo de höra ett

stormväder begynna susa* hvilket allfc

starkare och starkare angrep tälten och
fekakade dem ganska häftigt* Då man
tyckte detta stormväder vara högst be«

synnerligt, föll det en man in att göra

sig en liten öppning på tältet neder vid

jorden, och derigenom kika ut efter livad

der tilldrog sig. När han åter kom in»

var han mållös öch Ursinnig samt dog ert

liten stiind dereften D^tra oväder vara-

de i tre dygn. Dvergen sade: Aldrig

komma vi alla åter till Danmark, ont

^Grim Äger får råda ty han var den stora

*hosshvalen, som stjelpte dem af våra skepp*

*^ilka, af hans trollsyner villade, slitit

sig ur kedjan, och hade han förfarit pä
äatuoia sätt med alla de öfriga, om jag ej
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farit sist, alldenstund han aldrig kunde

lomma längre än till den lilla kallen»

som jag drog efter mig i sjön, och mt

har han med detta stormväder en tid å-

stadkommit så stark köld, att J alle

skullen deraf tagit bane, om ej tälten be*

skyddat eder; men nu till råga på allt

detta äro hit till skogen strax här-

jemnte ankomne 12 män, hvilka Grim hat

sändt Konung Erik till biträde mot eder»

De äro alla ofvan från Ormaland 1), 'samt

DU sysselsatte med att anställa seid 2)

och gatder öfver Eder Rolf och Stefner.

Nu skola vi tre fara emot d«m och se

huru det går. De foro ut och kommo

i skogen till ett litet hus; der hörde de

"
ett sorl (onda ord och Önskningar) bland

dem, som sejd skulle verkställa. De ki-

kade der in och fingo se en hiall på 3

stolpar. Möndul gick fram under upp-

höjningen, ristade der Seidvillor (sejdför-

villande Runor) med sådana bokstäfver,

ord och qväden, att sejdtrolldomens ver-

kan vändes mot dem sjelfva, som sejd

skulle åstadkomma. De gingo sedan bort
^

Uti skogen och blefvo der en liten stund.

1 Men Sejdmännen lyckades deras företag

1



feS^ att de fcedbröto déh tippresta troll-

Upphöjningen (Seydbiallin), och lupo vrå-

lande litur huset* hvar på sitt håll: som-

liga sprungo i kärr {Fen) eller sjöarfc

Somliga sprungo utför berg och klippor

och dråpo sig sjelfVa till följe af dtsn mot
andra åsyftade men upphofsmännen träffan-

de verkan af deras trolldom. Men Rolf
b

Stefner och Möndul gi^go helbregda och

bskadade till sina skepp och funno, att

stormvädret ej sträckt sig vidare än oni-

kring deras tält. Då sade Möndul:

livad sjelfva slaget och traffningen be-

träffar, tänker jag ej deruti deltaga} ty

jag är ingen krigsman eller stark kämpé
till att fäkta; dock torde du och Stefner

Utan mitt biträde haft litet folk att slåss 4

ftied, och var för resten eder bägge dett

Ööd ämnad, som sejdmännen lingo: Jag
vill och kan nu ej deltaga i striden, U-

W håller mig heldre på berget vid val-

PUtsen att se hvad Grim Ägers sände*

*yenner företagai De voro härmed ganska

*öjde och tackade Möndul för detta hans

^xsä beskydd och gjorde sig sedan färdi-

ga Ull landgång.
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28 Kapitlet,

Thorgrim Jarls fall»

Litet efter Rolfs och Stefners bortresa

ur Jutland åt Gardarike, anländer Berser*
|

ken Tryggve, som flydde för Rolf, såsom

förut är berättadt- Han anförde en stor
j

krigshär och hade för åtskilliga orsaken t

ilere gångor rest till Skottland, efter i

nederlaget mot Rolfj men som han

sport, att de nu voro borta, som kunde

afböjahans hämndgiriga förslag, måste han

naturligtvis ej möta betydligt motstånd i

Jutland-: När Jarlen fick höra af detta

Tryggv.es infall, som kom högst oförmo-

dadt, i synnerhet då allt manskap var ta- I

get ur landet, samlade han väl hvad folk I

han kunde få$ men det kunde dock, i an-

seende till ett så oförmodadt infall i ett

nästan värnlöst land, ej vara af någon be;

tydenhet met en Vikings stora och krigs*

vana här* De trSffade tillsammans ett li-

tet stycl>« från borgen och höllo der en

häftig träffning med stora manprof å ont*

se sidor. Thorgrim Jarl lät bära fram

sitt märke ganska raskt och följde det



$jelf samt försvarade det med mycket

mannamod genom många menniskors ned»

sablande. Björn Rådgifvare följde hon»

om tappert: och gjorde de ett betydligt

jnederlag; ty de voro vana vid krig, och

hjeltemodiga män. Men Tryggve träng-

de icke mindre hårdt fram, bröt igenom

Jarlens leder, och begynte då desse

* att svigta. Slaget stod hela dagen

och slutades med Thorgrim Jarls fall

för Tryggves svärd: och stupade lian med
stor heder, Men Björn och folket flyd-

de sedan inom sin borg och höllo sig

der, men förföljdes och belägrades af

Tryggve, Sent om qvällen samma dag

fingo de på borgen varande landets in-

byggare och Björns folk s# fem skepp

lägga an mot landet: de voro stora och

svarta som beck. De satte i land och
slogo upp sina tält, och voro de på bor-

gen ganska bekymrade öfver afsigten med
deras ankomst och sitt förestående öde,

böljande morgonen gick skeppsfolket i

land, uppställde sig och tågade fram-
at mot borgen: 12 män gingo i spetsen,

°ch hade tvänne af dem hjelmar för an»
Slgtet, Tryggve uppställde ock sitt folk

1



i lika ordning till motvärn; och när da,

da träffade samman, blef en stark fiikt*

liing. När nu Björn och manskapet p§.

borgen sågo, att dessa foro härdt fram

mot Tryggves folk, gjorde de strax ut-

fall. Detta var så mycket kraftigare^ !

som de an^repo sin belägrande fiende på i

ryggen i öppna sköldar (eller der de ej

voro betäckté af skölden) och gjorde p$ J

Äem ett nederlag, såsom man fäller trnå, i

i skogen. De bägge hjelmbetäckta käm-

parne lade med all magt efter Tryggve^

och slutades denna dagens händelser-

ined Tryggves oeh hans mesta folks ne"

derlag. Landsmännen togo der mycket

liärfång och bytej men de hjelmbetäck^

ta kämparne drogo sig åter till sina skepp I

vitan att tala till någon menniska af lanV

dets invånare. Man undrade billigt, hva-

dan dessa troppar Irommo, heldst ingen

visste det. Härefter blef allt ganska lugnt

och stilla. Björn satte Thorgrim Jarl *
.

hög: han saknades ömt af alla sina män

och undersåter, dock mest af sin dot-

ter Thoraj ehuru Ingeborg sökte att gift?

va henne all den tröst, vänskapen för-

Hiadcje. Såsom en god höfding och ötft



SEK v^^^S-^^^^^^lff
styresman, den der länge och väl styrt

sitt rike, bief han af alla mycket sörjd

och saknad.

59 Kapitlet.

Slaget första dagen i Gardarike,

Nu är att vidare förtälja om hvad

vi förr lemtaat. huru Rolf uppställer he-

la sin här i tågordning mot Konung
Erik. De möttes då strax vid Aldejo-

borg, och hade Konung Erik en badö

»tor och stridsvand krigshär, hvaribland

voro många stora hjeltar och vapenva-

»e höfdingar. En af dem het Sone

(Ymé) Jarl, ättad ur Gardarike, en stort

ttark och mycket vig kämpe. Han ha-

de med sig sin haifbror Randolf, som
väl gjorde skäl för namnet Troll, i) så

Väl för sin resliga vext, som förfärliga

styrka, tians moder var ifrån Aluborg i

Jotunhem, der ock han hade uppvuxit.

Hans vapen var en jernstör eller klubba,

se^v alnar lång, och mycket tjock i ena

Bndanj ej bet på honom något jern, när



han var klädd i sin vanliga kappa,, ocl*

tjöt han som en varg, då han vardt vred*

Bryniolf kunde förändra sin skapnad och
bäljade då såsom ett troll. Han följde

med Konung Erik 5 men Thord och Grim
Ager voro ej ännu ankomne, ty- de sam--

lade folk ofvan ur landet. På bägge si-

dor uppslog man sina tält och so£

sedan om natten. Der voro släta fält,

och sjö strax deriemnte. Tidigt följande

morgonen uppställde de sina troppsr £ ord-*

»ing till sia?: Konungen delade sin tropp

i tvänne afdelnlngar, och va,r Konungen

sJelF fram För den ena: Bryniolf bar han&

märke, och framför märket stridde Han-,

dolf jemte andra de största kämpar, fom
Konungen hade. Vid andra afdelningens

flygel voro Söne Jarl och flere andra be*

tydande* ehuru här ej nämnde män. Hans

märke fördes af en man Arnodd, som
ock var en stor kämpe.

Rolf delade ock sin här i tvänne af*

delningar: sjelf går han emot Konung
Erik, och under hans märke, hvilket fördes

af en stor och stark man, som het Her-

inader, atridde Svear och Friser. Stefner

förde flygeln af andra afdelningen, be-



gtående af Jutar, och hans märkesnian,

var Jöt-Ulf Hermader (Ale)
y en stark

iämpe, attad ur Fenidi. 2) Rolf red

pä Dulcefal, iklädd rustningen Reggvi-

darnöt, samt derutanpå ena kappan Vefre*

janöt, och hadq Stéfner den andra. Vo-

ro ock många riddare uti bägge härarne.

Men Möndul var ej med i striden, ty

han var h varken vapenvand eller hand-

fast nog till sådana bardalekar. Efter en

sådan uppställning upphäfvas härskri och

rycka härarne fram mot hvarandra; för-

sta anfallet gjordes af Riddare, och blef

då en hård träffning, utmärkt af dryga

hugg* och tunga slag, med stora manna-

bragder och stort manfall ä ömse sidor.

Randolf rycker hårdt fram, och genom
sin jernklubba, förd med bägge händer,

trossar han allt hvad han mötte
5

ingen

sköld, riddare eller häst var stark nog

att kunna uthärda ett enda slag deraf,

utan föll allt undan, som rakade ut för

hans kraftiga hugg, BryrriTFtf" bar modigt

fram märket, samt hushållades nu illa

uti Rolfs leder, Rolf sporrade Dulcefal

och red fram stolt och raskt; och var

ingen då så fast i sadeln, att han kunde

1 >
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uppbära Rolfs hugg: med svärdet Regg»

vidarnöt högg han igenom både häst

och karl med hela deras rustning : ty

svärdet var ganska skarpt, och stadnade

det aldrig i något hugg, utan fällde allt

hvad som förekom det, liksom man "hug-

git i vattnet. Nu begyntes striden ganska

häftigt vexa, och föllo män kors och

tvärs öfver hvarandra. Nu är äfven att

säga, huru Stefner red fram med efter-

tryck in uti sin motstående fiendes leder,

vitte mången i Sönes här bane sar, u*

tan att någon kunde hejda hans framfart,

förr än Söne Jarl sjelf trängde fram

honom till mötes. De redo nu mot hvar-

andra med rasande ifver och lade an

mot hvarandras sköldar. Sönes spjutskaft

bröts midt afj men Stefners stöt kastade

Sone baklänges ur sadeln, så att han kom
ned på marken långt från hästen. Men
han är strax pa benen och möter med
draget svärd sin fiende : Stefner kastar

sig äfven af hästen och rusar fram mot

Söne Jarl. Förgäfves söker nu denne att

med svärdet uthålla Stefners hugg, som»

rigtade med säker hand
, borttogo svärj-

fästet ooh handen på samma gång. Stef-



ner genamstack honom med svärdet, hvaxi

af han förlorade lifvet. Vid sitt vi-

dare framryckande, träffade Stefner pä
Ulf och Arnodd, hvilka mot hvarandr^

pröfvade sina -krafter med mycken ifver.

De hoggo så länge mot hvarandra, all:

slutligen alla deras lifvapen föllo styckade

af dem och bägge hade kastat sina baner

ifrån sig. Slutet på deras hnggfärd ble^

att Arnodd stötte spjutet tvärs igenom
Uif, sa att det gick ut genom ryggen;

jraen Ulf svängde sitt tvehändes iyftade

svärd mot Arnodds hufvud, så att stålet

Stadnade mot tänderna, och dignade de

så båda döde till jorden, Rolf blef ni*

varse, hvad skada hans manskap led af

Randolfs förfärliga framfart. Han kun-

de ej längre tillåta honom sådant, ti.

tan sprang af hä&ten och gick sjelf mot
honom, Randolf mötte honom med sin

förfärliga jernklubba; men Rolf, som ej

tilltrodde sig kunna uthärda ett så drygt

hugg, vek undan, då klubban i stället

träffade tvänne män, som stodo bakom
Rolf, och krossade hvarje ben uti dem.

R.olf svängde sitt svärd mot Randolfs

hand, att den gipk af i handleden, qq^



höggos derjemnte tårna på ena foten. Ran*
dolf lyftade stången med andra handen,
rigtade den mot Rolf och slog så kraftigt,

att klubban till hälften sjönk ned i jor-

den, utan att likväl skada Rolf. Men Rolf
högg då äfven af andra handen, sä att

hon föll ned, Randolf vek undan
och vrålade som en tjur, hvarvid Rolf
högg honom ett djupt hugg i bak-
delen, så att ett stort stycke deraf häng,
de ned på knävecken, hvarigenom han
med ett sorgeligt vrål störtade tillbaka

uti Konung Eriks här, och der drap någ.
ra menniskor. Rolf och Stefner bega-
gnade detta tillfälle att nedsabla de öfriga

af Konung Eriks här, och blefvo så mån-
ga som dem förekommo nedhuggne. Ran-
dolf gaf nu ej akt på hvad för honom
var, utan störtade i raseri på hvem han
träffade 5 han sprang således på Bryniolf,

«å att han med baneret föll baklänges
och med möda åter kunde resa sig. När
nu Konung Eriks män sago, att deras
baner var fallet, flydde hvar och en Ä

äfven Konung Erik, allt hvad de för-

mådde ur striden till sin borg. Rolf

och Stefner förföljde de flyende och ned-



höggo dem de uppnådde. Ett stort man-

fall hade då skett, men Randolf spracgi

floden och dränkte sig} slöts sålunda den-

na strid, och var nu redan lidet mot

aftonen. Konung Erik och de undsliipp-

ne inneslöto sig på borgen 5 men Rolf

och Stefner foro sedan till sitt läger, för*

bundo sina sårade och funno äfven på
sin sida en stor forlust af manskap.

40 Kapitlet.

Sturlögs ankomst till Gardarikéé

Mot aftonen fingo Rolfs man se 3 skepp,

som lade in mot landet, och lagade sig

till strid. Fyra hundrade man starkt och

raskt folk gingo i land. En rask och
modig man gick i spetsen för denna hän

Denna trädde fram för Rolfs tält, och sä

snart Rolf fick se dem, kände Rolf ut£

dem igetl sin Fader Sturlög och sin Bro-

der Erik 5 och vardt en stor fagnad och

feäldje mellan allesammans. Han frågar

s*n fader efter tidningar och händelser

samt anledningen till resan. Sturlög var



ton väl mycket gätaimal och hädé längé

sedan upphört med härfärder; dock sedan

han försport Rolfs tåg till Gardarike» ha-

de han nu till Rolfs bistånd, med en

i-ask och »lagrustad har-, från Norge foreta-

git denna färd. De driicko nu friskt om
Under muntert glam hela aftonen;

Sturlög hade med sig sin rustning

och saxsvcirdet Vefrejanut : med honom
Voro många modiga kämpar och raskä

hiän ixr Ringarike; bland dessa voro

Torfe den Starke, Hödd, (Bard), Gard>

Atle> Birger, Solve, Lodin Digre och

Knut Qveisciy och voro alla dessa de ra.

skaste män, i synnerhet Torfe och Knut;

jDe lade sig nu till att sofva öfver natten

och höllo genom utsatta poster atatk

Vakt kring lagret-.

4 1 K Aj? I T ii É T.

Andra Dagens krigshändelser.

Om natten samlades mycket manskap

till Konung Erik, i synnerhet ur hära*

dernaj Grim Äger och Thord Lessö Skal*
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le ankomma om aftonen med en otalig folk*

skara, hvaribland voro många raska män*'

kämpar och Berserkar. ToH af dem.

nämnas såsom utmärkte : i* Örn Einkcli^

2. Ulli Hlf)> 5. Hcrher (IIall)
> 4. SorU

Sidnefi 5. Tiorfe, 6. 1 iisoer (Tiesver)
±

7. Unner (Lodhmund), Q.Bölur (Gellir), g*

Häri (Hahi), 10. Lifalf, 11. Styr Sterki, 12.

Bruse Benserhi 1) De voro alla elaka

fiender och motkämpar, mer lika troll

än menniskor, isynnerhet de 4 : Tiesv^r^

Gellir* Styr och Bruse. Konung Erik

vardt högeligen glad öfver deras ankomst*

berättade för dem sin lidna förlust och

sade dem, att Rolf Uti tapperhet ej var

tttenniskolik, och i afseende på hans lust-

fcing var det oss, säger han> en olycka, att

han lick Konung Reggvids svärd. Det

skall allt gå väl för sig, svarade Grina

Ager , och skola vi i morgon bota den

manskada, som J denna dag lidit; och led

så den natten. När dagen kom* rustade

<3e sig på bägge sidor till strid : Konung

£.rik for ut ur borgen med allt sitt

f°lk och uppställde det i lederj Bry*

tiiolf förde ena fördelningens baner5

*om betäcktes af Berserkarne Örn, Ein*

•



Ikéli, Ulf, Hake, Sorte, Kol, Lifalf, Locfo'*

xnund och Tiorfe samt Grim Äger, sorti

stod framför hela fylkingens baner och i

fronten af fördelningen. I den andra var

Thord Lessö Skalle midt framför, och bars

ör honom märket, skyddadt af kämparné
Tösvet och Rruse, Herker och Styr> åt-

följde af mycket annat folk*

Mot Konung Erik fylkade Rolf och

Stefner samt Knut Qveisa och Torfe deä

Starke 5 mot Thord stälidé sig Sturlög

och hans son Erik med de sex kämpar*

tie Hödd, Gard, Atle, Birger, SölvB

och Lodin Digre, men finnas ej flere ba-

nerförare nämnde än Bryniolf* Skillna-

den uti antalet var så stor, att tre af

Konung Eriks manskap voro om hvarjö

man af Rolfs här. -— Sedan skälla strids-

lurar och härarne drabba tillsammans med
härrop, uppäggningar och stort Vapen-

brak 5 blef ock nu först eit häftig skott-

strid och derpå en stark huggfäktning, och

gingo härarne bägge modigt fram mot

hvarandra. Ehuru nit många saker tima-

de på samma gång, måste man dock be-

rätta ett i sönder, hvart för sig. Mön-

dul Dverg var ej med i slaget, utan stod



j>å en höjd och stöt mycket beställsamt

tir en handboge mången man dess bane»

Å bägge sidor framryckte man tappert,

iså att man ej har något att förebrå na-

gondera.

Mot Grim Äger kommo Knut Qvei-

sa och Torfe den Starke
;
bägge kraftfulla

och mångkunnige kämpar, som fakta de

länge mot honom med en hårdnackad if-

ver, hvilken man allmänt måste beundra,

äfven som man också måste hålla sig pä
afstånd för att ej krossas af hvarje deraa

hugg. Konungens Berserkar gjorde stort

manfall och oväsende samt genomträng*

de Rolfs leder, och kunde ingen gö-

*a dem motstånd, utan förlorade dervid

ftiangen rask krigare sitt lif. Ty aldrig

Var någon sköld nog tjock eller någon

hjelm nog god, att kunna uthärda dera»

gro fva hugg, och felades nu föga,

att Rolfs folk var färdigt till flykt,

&olf och Stefner hade redan genom-

brutit Konung Eriks led och gjort det

jycken skada, förrän de märkte denna

Söserkarnes häftiga framfart. De vände
S|g nu mot dessa menniskoödare, och så
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snart de träffades, behöfde de ej längé

vänta efter hårda hugg, emedan dylikå

genast modigt utdelades å ömse sidor. Rolf

anföll först Örn, denne uppbar bugget

med skölden, skölden splittrades, och vid

sista hugget gick han fullkomligen sön-

der, och svärdsudden ristade Örn så, att

inelfvorna föllo Ut. Herker ränndehan svär*

det tvärt igenom och högg bägge fötternä

undan Lifalf. Stefner lade sitt spjut mot
Ulla (Ulf); dennes sköld uthöll väl första

verkaii af stöten j men spjutet gled ned

efter skölden, gick genom låret och

gjorde ett djupt sårj men Ulle högg

skaftet af spjutet. Häri ryckte imeller-

tid fram mot Stefner och gaf honom
ined sin spikklubba ett slag öfver hjel-

xnenj sa att Stefner nära svimmat, föll dock

öfver Ulle med svärdet och, efter som deii-

nes harnesk ej dugde till motstånd, gen-

omborrade honom. Lodhmund svängde

derpå sin glafven mot Stefner och jaga-

de honom den genom vaden. I det samm&
kom Rolf och höjde med båda händerna

svärdet öfver Lodhmunds hufvud, i det

hugget klöf honom så hel och hållen,

att svärdet ej stadnade förr än mot joi*



den. Men Hake och Tiorfe lemnade ej

Rolf ohämmad framfart : Hakes spikklub-

ba hade säkert Jkrossat hans rygg och.

blifvit hans bane, om han ej haft skydd

af sin goda kappa och rustning 5 Rolf föll

flock framstupa på bägge knäen. Han
hemtade sig strax, och stod tipp^ äfhögg

Hakes ena ben i knävecket och lada

jsvärdet få ut efter Tiorfes sida^ att denna

fckars midt af; Sorle letade sig undan-

flykt* och Hake linkäde på ena foten samt

förde med bagge händerna kråftigt sin

klubba, att till hämnd och särabot taga

lifvetaf hvém som honom förekom 5 och

hade han på detta sätt dödat 12 (20)

personer, förr än Stefner haxlh fram att

gifva honom banehugg. Nu var således

Striden ganska häftig och vexte bestän-

digt allt mer
j Konung Erik och Bryniolf

tiedhÖggo mången man. Möndui 6köt ined

en pil Konung Erik genom armen : Rolf

och Stefner bröto nu å nyo fram, och

blef då bardalekfen än hårdare. De
kommo slutligen dit, der Tiorfe och

Knut Qveiaa hade kämpat mot Grim
Ager, och der var marken fårad och

Upptrampad, samt jordtorfvén uppkastad
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och liksom uppvänd. Nu hade de-

ras vapenskiften tagit det slut, att Knut

var dödj och Tiorfe låg vanmägtig af

sår; och sjelfve Grim Ager var ock-

så ganska matt. Rolf och Stefner vände

sig nu med eftertryck mot honom; men
han for undan deras hugg ned i jorden

liksom i vatten.

42 Kapitiet.

, SturlSg och Thord.

Nu är att förtälja, hvad som på sam-

ma gäng tilldrog sig, huru under slaget

Sturlög och Thord Lessö Skalle fäktade

mot hvarandra på flyglarne af andra för-

delningen. Do gingo med stora hugg

och slÄg starkt fram uti hvarandras le-

der, och blefpå båda sidor stort manfall.

Sturlög både högg och stack med sax*

svärdet Vefrejanöt och röide undan allt

hvad som omkring honom stod i vägen

för hans hugg, och behöfde ingen, som
blifvit sårad af honom, bekymra sig med

alt förbinda sina sår. Han åtföljdes af sin



son Erik, som också nedlade många men«

niskor. Thord Lessö Skalle framgick med
xnyeken ifver, och framräckte mot livar

och en mötande .fiende skallen, på hvil-

Jcen ej bet något hugg, hvarken af

svärd, saxsvärd eller yxor, utan kunde
Jian således obehindrad framtränga. Tolf

Norrmän af Sturlögs manskap ställde sig

emot honom och anföllo med all ifver
5

men han försvarade sig med tapperhet.

På ett annat ställe framträngde Styr Star-

te och Bruse Benserk: mot dem kommo
Hödd, och Gard, och Gard Birger, och

Solve j och behöfde dessa 4 hela sin styr-

. ka mot förutnämnda bägge handfasta käm-
par, och var deras vapenskifte bade långt

och hårdt. Ehuru intet finnes anteck-

nad t om deras serskildta mandomsprof,

blef dock slutet på deras bardalek, att

Styr och Bruse slutligen uppgafvos af

matthet. De hade tillförne dödat Hödd
och Gard samt huggit bägge händerna af

Solve (Sörle)5 och var äfven Birger myc-
ket särad. Solve lopp mot en rnan^

satte hjessan mot hans bröst, så att bröst-

benet nedtrycktes, och vardt det hans ba-
*e ' En annan kastade han sedan till jor-

i



den och bet strupen af honom; men idel
$amma vardt han med ett spjut genom-
stucken, och slutade sålunda sitt lif som
en bjelte. Lodin och Atle sökte med
förenade 1 krafter att öfvervinna Gellir

?

hvilket var ganska svårt, eftersom han
var en den störuta tiollman, De vitte

honom många sår; men han högg till At*

le med den hvassa ändan $f stridsham-

xnaren på hjelmen, så att denpe klöfs

och hammaren stadnade i hjernan. Lo.

din ville hämnas honom, rännde igenom,

brynfan och gjorde ett djupt sår uti lå-

ret. Men detta hugg betalade (Jellir med
ett annat dylikt, som krossade Lodins a-

xelben, samt sedermera gick genom hjer-

tat," och föll han dervid död. J det

samma kom Erik Sturlögs son och gaf

Gellir banehtigg. Tfesver och Sturlög

stöta nu mot hvarandra och byta krafti-

ga hugg, som lika litet kunde såra nå-

gondera;' de spillrade dock sönder heJ*

Tiösvers sköld, Sturlög måste slutligen

draga sig något afsides för Tiösver» di*

gra hugg. När Möndul ser dett*, lägger

han en pil på sin sträng, och med säkef

hand sänder han en gadd-pil i Tiösref-



öga, så den sjönk in ända långt på skaf-

tet, Tiösver fattade i pilskaftet, ryck-

te ut pilen,
i
och följde då ögat medj

Sturlög begagnade detta tillfälle och högg
Tiösver midt af, så att hvarje åel för sig

föll serskildt till marken. Allt detta oak.

tadt får nu Sturlög se, att öfverlefvorna

af hans tropp voro nästan färdige till

flykt för Thords härjande framfart. Han
sökte nu hejda dess störtande lopp,

osh ställde sig sjelf den rasnnde Thord
till mötes j men deras kamp var bå-

de häftig och långvarig, förrän Sturlög

hann att fästa hugg på Thord, Men,
då detta lyckades, och Sturlög jemnt syfta-

de mot hans framvisade (kalle, slog hans

saxsvärd den gången ej mera felt än el-

jest. Hans hugg var så kraftigt, att det

klöf Thords hufvud och kroppen ändt

ned igenom ; och föll han så i tvänne

stycken ned på marken. Sturlögs saxsvärd

lossnade, smög sig ned i jorden och

vardt på en gång osynligt. Detta full-

bordades genom Sturlögs arbetsamma med*

verkan. Uti följande omständighet vi-

sar sig en stor skilnad mellan hvad 1

Böcker förekommer, såsom i Sturlögs Sa-



ga och flcre andra Sagor, om han nämli~

gen blef sotdöd hemma i Ringarike och

der laggd i hög, eller han,*efter h\'ad här

uppgifts, fallit för Grim. Eftei Thords

fall har Grim Äger uppkommit nr jor-

den bakom Sturlög och med det svärd,

han dragit ur dess hand, huggit Stur-

lög tvärsaf. Verkliga förhallan det är

svårt att afgora, och veta vi ej att säga*

l^vilket är mera sant. Erilc, hans son,

heter d«t vidare, var strax derjemnte*

högg tillGrim med all kraft i vredesmod,

och fastade hugget på Grims axel. Det

gaf ett sådant gnisslande ljud från sig, som
hade han huggit i en sten, men verkade

alldeles intet. Grim vände sig mot Erik

och spydde så hett etter i hans an&igte,

att han föll död ned, och man undrade

allmänt öfver hvad man såg. Striden vair

häftig och manfallet stort*

tx



45 Kapitlet.

Slagets slut— Rolfs andra resa till Reggvids ho.g*

0ch när Rolf spörjer detta, vardt han

häröfver mycket uppretad : Han sparade

ej Reggvidarnöt, han slog både hårdt

och ofta, så att allt måste vika, som *

vägen förekom. Han nedhögg sedan 2

eller 3 personer i hvarje hugg, och va-

dade han i menniskoblod bland högar

af menniskokroppar, såsom i en klipp-

full strid flod. Slaget påstod hela

dagen och sa långt frampå aftonen, som
det var stridljust (eller man kunde se

att slåss), och tyckte dä alla ännu qvarlef-

vande, att det var tid och skäl att hvila.

Konung Erik lät då hålla upp fridskölcl,

och var så striden slutad. Konungen for

1 sin borg med sitt folk, och Rolf till lä-

gret med sitt, samt lät der förbinda de

mäns sår, om hvilkas lif någon förhopp-

ning var. Hade då af Rolfs och Stef-

tters manskap fallit så många, att blott

2000 voro öfrige af hela hären, alla

mycket särade, och vardt nu öfver hela

lägret en allmän förbindning företagen.



Manskapet lade sig sedan till hvila, och

mycket utmattade, somnade de strax ef.

ter sin stor* möda. När nu alla voro

väl somnade, gick Rolf ut till Dul-

cefal, steg till häst och red till Reggvids

hög. Rolf steg af hästen och gick norr

tit på högen : Månen lyste klart öfver

den sorgliga kullen och den natthöljda

jorden. Rolf fick nu se
f hvarest Konung

Reggvid satt på norra sidan af högen

och, lugnt blickande met månen, qvad

denna vise*;

(Jläds Reggvid

4 öfver en god resa

af Rolf den hugdjerfve

hit till landet;

den Kämpen ock ka»

Konungen hämnas

a Erik

pch alla de apdra.

Gläds Reggvid !

Vid Grims död

tryta (slutas) derjemnte

Thord lifvets stunder.



Måste den flocken,

fiender mina,

för Rolf fall»

$pdteligen.

Gläds Reggvid !

Då Rolf får

. tinga mön
Ingegärd ,

lär han HolmgårcJ.

herrligt styra

,

Sturlögs son.

§löts ock så qvädet. 1)

Rolf steg nu fram och helsade Kon.,

lingen med värdighet. Konungen upp-

tog väl hans helsning och underrättade

sig ©m händelsernas förlopp, Det tyc-

kes, svarar Rolf, som detta redan vore

bekant, utan att' jag behofver berätta det
j

xnen äfventyrligt och svart har kriget va-

?it oss för det stora manfall, äfven

Vi lidit 5 nu kommer det an på Eder att ra.

da oss, huru vi deremot kunna vinna

bistand och h;elp. Konung Reggvid sa-

de; Nu är godt tillfälle att hämnas min

död, och får Du ock seger, ehuru otro*
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ligt det synes. Har har du nu två byttor,

som du skall mottaga och ur den större

beskänka dina män, i morgon när dö

vakna j men Du och Stefner skola dric-

ka ur den mindre, och skall sedermera

ingen ting kunna skilja Eder åt: Jag kan

ock säga dig, att Stefner hade ernat till-

Icänipa sig och ej sin Fader min dot-

ter Ingegärd, och om J fån seger, er-

når han att taga henne; men
.

jag un-

nar henne heldst åt dig, hvilket Stefner,

sedan han druckit ur byttan, ej längre

lärer obilliga. Här är en knif och

ett bälte, som jag vill gifva dig, och

skall du deruied vedergälla den, som

gjort dig mycket godt; men nu måste

vi skiljas år, för att aldrig mer se hvar-

andra. Da skall sedan tillsluta högen}

ty jag får, såsom jag förut sagt dig, ej

oftare gå derutur. Bar till min dotter

Ingegärd min hclsmng; och önskar jag dig

till hemgift med henne den styrka och

lycka, som alltid följt mig och mina va-

pen! Farväl! Gångs dig allt efter min

önskan ! Reggvid gick sedan in i högen

baklänges. - Rolf tiUslöt högen, såeoö*
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sagdt var, steg sedan till häst och begaf

sig åter till sitt läger.

44 K A P I T Ii E T.

Ko// oc/i Stcfner.

Så snart Rolf kommit fram till lägret,

möter honom Stefnex*, fullt väpnad och

säger helt förtörnad : Illa gjorde du, som

for ensam till Reggvids hög för att en-

sam uppbära beröm och belöning for

hvad vi gemensamt uträttat, och söker

du derigenom att få Konungadottren y
tnen detta är dig ej desto säkrare. Fast

än jag i natt rest litet längre än du,

svarade Rolf, har jag dock derigeftom ej

vunnit något beröm , och har jag aldrig

haft i sinnet att erhålla Konungadottren;

för öfrigt lär den få henne, som ö-

det dertill bestämt, ehvad en hvar af

Qss derom än bekymrar sig. Rolf be-

rättar sedan Stefner om förloppet af sin

färd till högen och visade honom hyt-

torna. De satte sig ned, drucko ur byt-

och tyckte sig hvardera af denna
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dryck erhållit god styrka* Stefners htig

och' blick blef nu blidj och medgaf han

Rolf ganska gerna att erhålla flickan :

"och visserligen får du henne snarare än

"min fader, som är så gammal j" gingo dé

sedan till lägret och sofvo der öfver Hat*

45 Kapitlet.

Sista slagets tillrustningar.

^Tidigt om morgonen väckte Rolf sitt

folk och gaf dem dricka ur den större

hyttan; öch när en hvar hade drucJ

kit, kände ingen mera till sina sår* ehii-

ru ofärdig och sargad han än ktlhde vä*

ra. Och begynte de, hvilka tillförne

som mest velat fly, att ifrigast yrka ett

förnyadt företag af striden. Möndul såg

på hyttorna och sade: det var en betyd-

,

lig vängåfva j sådana saker kunna endast

gifvas af den bästa vän; jag vill dock ej

*' dricka häraf. Nu magen J modigt fram*

taga
5 ty oss förestår ett stort gästande*

förr än denna dagen slutas. Alla här-

•



kläddes i hast och voro färdiga till strid.

Möndul sade: Nu torde den dagen vara

inne, Rolf! då du behöfver din kappa,

öch dessutom fråga tör blifva* om dess go-

da krage är tillräcklig ; imellertid har

du här en brun silkessiöja, och skall du

taga den på dig fram under kappehufvan

öch aldrig lyfta denna slöja från ansig-

tet, ehuru Varm dtt ärt kan blifva. Rolf

tog den på efter Mönduls föreskrift.

De voro nu fram på slagfältet, ställde

sitt folk i slagordning och visade sig så-

ledes färdiga till träfFning. De måste nu

välja sig en annan valplats^ emedan deit

förra genom de många högar af slagna lik

nu mera var obeqvam öch obrukbar.

Möndul gick då tpe gångof friot solen

^atisöles) omkring den likbeströdda val-

platsen, blåste och hvisslade mot alla vä-

der, samt mumlade derjemnte gamla visor

och sade, att detta ej skulle komma Rolfs

folk till skada,

;
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46 Kapitlet.

Mondul Dverg ock Grim Ågtr*

IlLonung Erik hade om aftonen tillförne

dragit in i borgen att förbinda eitt så-

rade manskap, som förut sagdt är. Han
hade lidit stor manskada och förlorat

dessutom alla sina kämpar, så att af dem,

med hvilfca Grim Äger och Thord dit an-

kommit, lefde ännu endast Sorle Sidnef*

Men som en mängd folk från häraderna

watt och dag strömmade till Konung Erik,

tyckte han sig i afseende på mängd och

manstyrka hafva skäl att inlåta sig i

nytt handgemäng med deri lilla utmat-

tade qvarlefvan af Rolfs här. liryniolf

och Grim rustade sig om natten ganska

starkt och förberedde sig väl att på allt

sätt kunna möta alla förekommande krigs-

puts och 6luga vändningar under träfF-

»ingen. Såret, som Konung Erik fått af

Mönduls pil, besvärade honom, armen

begynte uppsvullna och gjorde handen

ovig. Om morgonen red Konung Erik

i god tid ut ur sin borg med hela sin

här
f
uppställde sina troppar och oxngaf

v
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sig meä en Sköldborg; Bryniolf skulle

försvara sköldborgen, da i stället en man»

som het Sval (eller Snak), förde Kon-

ungens baner. Grim Äger och Sorle Sid-

sief förde andra fördelningen, och var den

hären så manstark, att sex personer vo-

ro om hvar och en af Rolfs män. När
Rolf ser det, fylkar han ej sin tropp i

leder och fördelningar, utan läter den

anfalla och rida fram hopvis, 30 eller 40
i hvar flock, på det ej den mindre ho-

pen måtte kringrännas af öfvermagten.

Jag, säger Rolf, ernår gå mot Grim
Äger, Stefner jemnte Torfe den Starke

mot Konung Erik, och dig, Möndul, an-

modar jag vara en noggrann bevakare öf-

ver oss och våra lif mot Grims troll-

konster. Möndul gick då fram, klädd i

en mörkblå rock, och var ingen del a£

hans kropp obetäckt; under ena armen

hade han en stor bälg, inantill fodrad

ttied djurskinn, och utantill öfverdra-

gen med gult kläde- i andra handen
bar han sin boge och pilkoger; och tyck-

*Q alla denna rustning vara ganska un-
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Grim Åger gick på den gamla väh

platsen, der de slagne kropparne lågo*

vältade der de döda liken och ville upp-

resa dem; men då detta ej lyckades, gjor-

de han sig så förfärlig till utseendet, att

ej mangen vågade se på honom, än min-

dre möta honom: hans ögon voro såsom

eld, och ur hans näsa gick en svart, tjock

rök med en ganska stark och elak stank

ur hans gap. Strax derpå uppgåfvo bäg-

ge härarne krigsrop och gingo mot hvar-

andra. Grim Äger vrålade så högt, att

hans bäljande ljud hördes öfver hela härj

tfopet. Han sprang framför sin fördel-

ning och skakade en säck, hvarutur fram-

bröt en tjock svart dimma mot Rolfs män.

3SJär Möndul Dverg såg detta, trädde han

fram och pustade med sin bälg denna dim-

inä tillbaka mot Grims folk, så att den

kom dem i änsigte och Ögon: de blef-

vo deraf blinda, föllo framstupa samt

tiedtrampadeö af sina egna följeslagare^

och måste således haren vika tillbaka,

Grim, häröfver högst förargad, spänner sin

båge och tigtat på Möndulj denne åter,

Uppmärksam på alla sin fiendes företag*

skjöt deremot med så säker hand, att pi*



Jätiiö Stötte iiiot hvaråndra* hvilket hän-

de 5 gångor å rad, och föllo så bäg-

ge pilarne necL Nu började en stark

huggstrid med fop och skri samt skrän

öch gny å bägge sidor. Rolfs män fram*,

trängde så ifrigt, att ingen ting skonades^

och Voro de liksom de varit visse om
fcegerm SteFner, åtföljd af Torfe och Bir-

» »

_

ger, röjde sig Väg och framryckte mo-

digt och raskt uti Konung Eriks ledeirj

bch Vore det förgäfves att berätta all de-

fcas Vapenfätd: ty de iiedhöggo så mån-

ga menniskor, att man knappast kundö^

Väkna dem. Bryniolf, Banerföraren Snak

bch Sotle Sidrief rusade så häftigt fram b

ätt de i första anfallet fällde 40 Ridda-

re. Rolf mötte Grim och svängde med
fetyrka sina vapen mot honotnj denne å-

ter, i ögonblicket Förvandlad till en fly-

gande drake* svingar upp i luften och

&pyr etter öfver Rolf. Men Möndul, sonl

ined ett uppmärksamt öga följde Grim>

Var ej iångt borta: han höll under ined

fcin pust* så den fylldes af etter* med det-

ta gick Möndul bort och öfvergjöt dermed.

Sorlö Sidnefs ansikte, att han föll död till

taaiiken. Grim återtog dä sin Euetini* *
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skoskapnad, sedan han redan hade med
ettret dödat g personer. Han rusade sedan

efter Dvergen och ville gripa honomj
men denne for ned i jorden, hvarifrån

han hade kommit. Grim störtade sig i kap-

lopp efter honom, och tillslöt sig derpå

jorden öfver deras hufvuden. Rolf gick

strängt fram,' högg med båda händer-

na, och följde döden på hvarjc hans

hugg. Han fällde menniskor såsom
trän; ty han behöfde ej mer än ett enda

hugg för att gifva döden åt hvarje men-

niska, som honom förekom. Han var nu

också blodig upp till axlarna; och blef-

vo alla förskräckte öfver hans framfart,

ty striden var hård och vexte allt mer,

och manfallet blef stort på båda sidor.

47 Kapitlet.

Dt tvänne forklädds kämparna strid.

Strax fick man från valplatsen se, huru

12 skepp rodde det starkaste de förmåd-

de mot landet. De lade i land och upp-

ställde sitt folk; ifrån skeppen gick en



stor skara stridrustadt manskap. Tvän-
ne af dem, till vext och rustning utmärk-
te från de öfriga, förklädde med slutna

hjelmar i) för ansigtet, anförde skaran.

Dessa kämpar framträdde med sitt man-
skap på slagfältet och sökte gemensam
sak med Rolfs här: de anföllo Konung
Eriks här i ryggen uti öppna sköldar.

De voro väl rustade män, modige och
starke, samt gåfvo både täta och starka

hugg. Slaget blef då häftigare än det

någonsin tillförne varit. Man såg nu
mången sköld klyfvas, mången stark hjelm

krossas, mången brynja sönderhuggas, äf-

Ven som mången stolt man ligga ganska

lågt; men ingen tog sig farhåga af den

andras fall, utan blef slaget deraf så myc-
ket skarpare: man använde ifrigt skjutan-

de med spjut, gaflok, késior och flétti-

skeptor, handsaxar, handgevär och otali-

ga andra skottvapen.

i
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^8 K A V I T L E T*

Konung Eriks, JalU

jRoIf tränger nu fram mat sköldborgen^

jneu der blef en hård lek och allvarsamt

lämpande, Grim Äger kom nu åter i

, striden. Han var e) mycket fryntlig, och

dräp han hvar och en, som honom före-*

kom, Birger och Torfe kommo mot hon*

om, afvenså bägge de förklädde kämpar-

xie, och satte alla åt honom med all

kraft: de kunde dock ej vita honom nå-

got sår, ehuru han gaf dem både mänga

och dryga hugg, och det så, att de blef-»

vo både sårade och trötte. Under ti*

den tränger Stefner fram på Banerföraren

Sval och svänger mot honom sitt svärd*

Af hans hugg klyfves skölden, banerstången

splittras och blir slutligen -afhuggen; men
Sval söndersplittrade hela Stefners sköld f

utan att likväl kunna såra honom, Nu
förnyar Stefner med förifrad håg detta

vapenskifte och borttager med ett hugg

Jijelmkanten, samt krossar kämpens skul-

draj svärdet gick då neder i underlifvet*

Konungens Banerförare fick deraf sin ba*



ne, och var nu Konungens Baner fallei

på marken. När Bryniolf märkte detta
,

ryckte han med hämndfullt mod fram mot
Stefner. Bryniolf var äfven utomdess

en förfärlig person, och grym till utse-

endet, hade han tänder som en vildgalt och

iippgaf nu ett hemskt skrål. Han högg
kraftigt, men förgäfves, till Stefner, ty

Vefrejanöt skyddade honom för sårj men
Stefners svärd verkade lika litet på Bry-

niolf. De kämpade sa en lång stund, och
blef Stefner häraf mycket tröttj dertill

sprang hans svärd vid fästet. Stefner ru-

sar då bröstgånges pä Bryniolf, och fort-

sattes sedan på detta sätt deras kraftiga

brottande. Bryniolf bet Stefner i axeln

så hårdt, att köttet lossnade från benen,

så långt han gapadej men tänderna

kunde dock ej tränga genom den go-

da kappan. Stefner tog emot och värj-

de sig manliga, förde sin med jernhand-

*kar b#täckta hand i Bryniolf* mun och

bort underkäken ända upp till öro-

nen, och vardt han sedan än mer okyss-

**g* De kämpade länge under käcka

svängningar med ömsesidig öfvervigt, tili„

dess slutligen Stefner kastad* Bryniolf
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baklänges ofver deri slagne Svals kropp;

dock spände han med båda händer sä

fast tag om Stefners rygg , alt denne all-

deles icke kunde röra sig, och hade all

möda att akta sitt ansigte för Bryniolfs

återstående tänder.

Nu Sr att säga om Rolf, huru han

Anföll Konungens sköldborg af alla kraf-

ter, och fick der uppbära mänga hugg

och styng samt mycket häftigt motständi

ty den omgafs af Konung Eriks kärristyr-

Ica och det raskaste folket. Han hade der

fatt många sår och mycken skada, om
ej hans goda kappa och rustning hade

. »kyddat honom. Han nedhögg 70 Rid»

dare och bröt således sköldborgen. Men
Konungen var sjelf hjelte och försvarade

sig käckt och försigtigt. Han hlef dock

nu bragti hårdt trångmål, så att han måste

• ropa Grim Äger sig till hjelp. Denne

hade redan dräpit Torfe och Birger samt

sårat de bägge hjelmbetäckta männen?
den ena till döds. Han hade under det-

ta antagit olika skepnader} än sväfvade

han i en flygande drakehamn, än rasade

hansomen orm, galt, eller tjur, eller an-

nat skadedjur mot sina fiender. Ha»



skyndar nu till Konung Eriks räddning.

När Rolf fick se honom, sade han: vill

du än en gäng smyga dig neder i jor-

den, såsom när vi träffades i går? Kom
nu hit, Äger! om du det vågar, och slåss

som karl med mig, till dess endera fal-

ler. Det skall du få erfara, att jag är

kommen, och det för att slåss med dig,

svarar Grim, och med det samma gjorde

han ett kraftigt anfall på Rolf. Men Rolf

värjde sig manliga och gaf en tarflig

gengäld. De utdelade på hvarandra sto-

ra och dryga, dock å ömse sidor lika

litet verksamma hugg- De kämpade sä

kraftigt, att alla närvarande lemnade plat-

sen, och elden gnistrade ur de svängda

och sammanstötande vapnen» Men den

store förklädde kämpen, som ännu qyar-

lefde, mötte Konung Erik, och gjorde

häftigt anfall} ty han var en stor hjelte.

Han söndersplittrade hela skölden, högg
undan honom bägge fötterna, och drap

honom på detta sätt, och förlorade Kon-
Ung Erik sålunda sitt lif med tapper-

het och stort beröm. Hans manskap gaf

Sedan upp striden det hastigaste de kun-

äe> och flydde hvar och «n, som det för*
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mådde; men äfven under flykten skedde

stort manfall på ny lek, ty Rolfs man^

skap förföljde de flyende med ifver och

häftighet,

49 KiPITIiETf
t

^To7/i ofA Gnm Ågers kamp,

I\olf och Grim Åger kommo vid sin

kamp utur slagordningen och täflade med
många kraftprof, till dess Rolf slog Grims

svärd midt af- Grim springer då bröst-

ganges på Rolf; men denne kastade svär*

det och skyndade honom till mötes med

mod och flntlighet. Grim förändrade efter

vanligheten sin skepnad och blef så troll-

stark och tung, att han seg ned i jorden

lisl knäen, Rolf måste väl härvid draga

sig litet undan för att kunna akta sig för

fall. Grim öfverhöljde honom stundom

med etter och stundom med eld, som
han utspydde, och hade detta visat blif-

vit han$ hane, om ej Vefrejas kappa och

Mönduls slöja lemnat skydd häremot;

Grims andedrägt var oek så varm, att Rolf



tyckte sig nästan brinna i sin Vefrejan ' t

oeh rustning; dessutom kramade Grim

köttet från benen, der han fick fatt, och

aldrig tyckte Rolf sig varit i större fa-

ra, Rolf insåg ock ganska tydligt, att

om de bägge länge fortforo att käm-

pa, skulle han nödvändigt uppgifvas

af trötthet. De trampade sä modiga

fjät, att gräs och grönska upprefs af

jorden, och ur marken torfvor efter de

kampandes hälar uppkastades, Rolf blef

sedan varse, hvar'Möndul kom löpanda

sig till hjelp. Dvergen tog ett svärd, som

Jäg på valplatsen, och slog dermed tvehändes

jnot Grims fötter 5 detta hade likväl ej me.

ra verkan än om han huggit i sten. Mön.

dui lopp då bort på valplatsen, och upp-

sökte Reggvidarnöt : detta beströk han i

äggen med sin spott och släpade dit de

brottades, ty det var honom för tungt att

bära. Han drog det bakefter sig in på

Grims ena fot, och afskar dermed fotse-

norna. Grim föll då ned och smög sig

i jorden, men Möndul for i kapplopp efter,

Strax derpå får Rolf se, hvar Grim stic-

ker till hälften upp ur jorden* Han
skyndar dit och fattar honom fast i buf*



rudet. Möndul Dverg, som då var under

Grims fötter, ropade; Hjertans Rolf ! håll

nu fast, ty nu draga flera ned än upp.

Rolf tog då ett kraftigt tag och höll

honom således säkert fast. Då sade Grim:

stor lycka stundar dig, Rolf, och blif-

ver du genom mitt dråp ganska vidtfräg.

dad, och den namnk\mnigaste man för

<lina bedrifter i Gardarike. En hög lärer

, blifva uppkastad ofver mig vid sjöstran-

den} men dem alla ar döden säker, som

först komma dit. Jag har laggt mången

snara för dig och föraåt för ditt lifj ty

jag har länge anat, hvad nu här skett.

Det var jag, som sände Wilhelm att svi-

ka dig; men ödet hade ämnat dig längre

lif. Dock — du hade ändå aldrig öfver-

vunnit mi*, om du ej fått denne olycks-

dvärgen till biträde — — — I hast

sprang Möndul upp och stack honom
en tjock kalle så hårdt i munnen, att

den stod der fast, och sade: Hade Grim
längre fått tala, så hade han så förban-

nat dig och flere andra, att du hade
murknat neder och förmultnat till ba-

ra stoft; nu skal) du derföre dräpa hon-

•m i hast, derigenom att du sticker svär-
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det genom hans bröst, men e} afhugger

någon lem af honom, ty af hvarje sådant

afhugget stycke blifva etterormar, och

får ej heller någon vara i hans esyn un-

der det han dör, ty det varder hans sä-

kra bane, Rolf tog då Reggvids svärd

och genomborrade dermed hans bröst,

så att spetsen gick ut mellan skuldror-

na. Men Möndul lade en sköld för Grims

ansigte, under det han dog, hviiken sä-

ges hafVa fallit sönder, blifvit uppfräten

som smör i elden och förfallit till stoft.

Slutade så Grim sitt lif med de förfärli-

gaste skakningar och kastningar med
händerna, och låg Rolf på honom till

dess han dog. Rolf var ganska matt af

de famntag, han hade fått af Grim Äger0

50 Kapi t l e t*

Krigets slut.

den store förklädde kämpen en

»tund förföljt de flyende, omvände han

åter till valplatsen. Han kom dit som

Stefner och Bryniolf lågo, som förut är

»agdt. Han ville då rycka Stefner ur

s
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Bryniolfs armar, men förmådde ej skilja

dennes sammanknäppta händer, förrän

lian serskildt afbrutit det ena fingret efter

det andra, och bultade de honom bägge ihjäl

med klubbor. Stefner hade nu under

dessa krafttag med Bryniolf blifvit så

öm och magtlös, att han knappast kun-

de sjelf gå med de andra männen. Så

slutades nu denna stora strid, och nu
var hela slagfältet öfvertäckt med högar

a£ döda kroppar, så att man ej kunde

gå på jorden för det stora manfallet

skull. Nederlaget hade pa båda sidor

verit ganska stort, dock större på Kon-

ung Eriks sida; Rolf och Stefner hade

förlorat allt sitt manskap utom åttahun-

drade man, hvaraf dock de fleste voro

mycket sårade. Der felades ej vapen

och andra goda gripar, som de döde

hade ägt. Rolf och Stefner gingo nu

till sitt läger, der Möndul förband man-

skåpets sår, och prisade alla Mönduls tjänst,

och hjelp, konst och duglighet. Det hade

varit min bane, sade Möndul, om Grim

upphunnit mig, då vi foro kapp om hvar-

andra ned i iorden. Dessutom kom det

mig till godo, att jag der hade flere vän-



iier an han. Den förklädde kämpen for

om aftonen till sina skepp med sitt folk

och tältade sig upp ett läger vid stran-

den. Derpå lade de sig på båda sidor

till hvila. Det folk, som följt Konung
Erik och räddat sig med flykten, flydda

till borgen och höll sig der öfver nat*

ten*

51 Kåpitlei'.

Rolfs intåg i borgeri.
lik* " " ^ —

Om natten* under det manskapet sof,

gick Rolf och Stefner till skeppsfolkets lä-

ger, och sofvo der alla menniskor vapen-

klädde. Rolf tog då bältet och knifven,

fiom han fick af Reggvid, och hängde
dem på den förklädda kämpens spjut-

skaft, och sade: Dessa dyrbara saker gif-

Ver jag detta folks förman, och deimed
backar jag honom för hans bistånd, och är

lag skyldig att visa honörn all den åter-

tjenst, som jag förmår och han önskar;

***en ingen svarade dem. De gingo åter

^fcrft till sitt läger och sofve om natten.
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Tidigt följande morgon drog Rolf ftfr

borgen med sitt folk 5 dit kom äfven den

förklädde kämpen med sitt manskap.

Rolf dagtingade då med borgmännen och

lofvade frid och säkerhet, om de ville

uppgiftra honom borgen. Detta billiga

villkor emottogs, och intågade Rolf i bor-

gen med sitt manskap och stämde der

husting. På detta ting förklarade Rolf, atc

de voro blott budsvenner å Ingegärds, de-

ras Konungadotters, vägnar, att från hen-

nes fiender återvinna hennes faders rike 5

och tillkännagaf han, att hon nu var i

Danmark i godt tillstånd. Vid dessa tid-

ningar blefvo landets inbyggare ganska

glade och förklarade sig gerna villja stå

under hennes styrelse. Derpå gick RoJf

upp i Konungasalen och satte sig der med
mycken glädje och fröjd att dricka. Den
nykomne förklädde kämpen tog der a£

»ig brynjan, och Rolf samt Stefner igen*

kände uti honom den Rafn, som tillför-

ne var i Jutland, hvilken Rolf gifvit kläd^

ningen. Han förtäljer dem sedan nya tid-

ningar fran Danmark, om Thorgrim Jarl*

död och omständigheterna dervid, samt

att han vid detta tillfälle dit ankommit



Vid dessa underrättelser vordo Rolf och
Stefner tyste, men tackade kämpen för

hans bistånd, Rafn säger: Jag förmodade

knappast annat vid min afresa från Dan-
mark, än att jag skulle komma för sent till

någon undsättning för Eder: men J haf,

ven förtjent min tacksamhet genom edert

ädelmodiga öfverlåtande af lif och kläder

för någon tid sedan* I går led jag en

stor förlust i min bror Krake j men det

måste vara som det är. Slutades så ta*

let, och voro de der med nöje tillsam»

äians i god fägnad den natten*

f
. *J V* #

55 Kapitlet»

De slagnes hogsiiUning*

JT oljande morgonen lät Rolf rensa val*

platsen och skiftade härfanget med sina

ttiän, och felades deribland hvarken va-

fcen eller andra kostbara dyrgripar, som
de slagne hade ägt* Der uppkastades tre

stora grafhögar: I den ena satte Rolf

12*



sin fader, sin broder Erik och Rafns broder

Krake samt alla de bästa kämparne, som
hade fallit bland hans folk j dit inbars

guld, silfver, vapen samt andra dyrbarheter,

och blef sedan högen väl igenkastad. I

andra högen sattes Konung Erik, Bryni-

olf och Thord med deras förnämsta män
och kämpar. I tredje högen neder vid

sjön, der troligvis knappt något skepp

"kunde landa, sattes Grim Äger 5 men
gemene män begrofvos, der de stupat*

Rolf förordnade sedan Riksföreståndare

(stiornarmenn) öfver riket, till dess Kon-

nngadottren sjelf kunde komma. Mön-

dul Dverg tog afsked af Rolf, och tac-

kade Rolf honom för dess biträde och

sällskap, samt gaf honom de saker, han

ville hafva. Konung Eriks syster Gyda

försvann ur Gardarikev och gissar mån-
gen* det Möndul måtte hafva tagit hen-

ne bort sned sig.

1



53 Kapitlet

Rolfs och Stefnets hemkomst,

Sedan Rolf och Stefner så ställt sakerna
i ordning, rustade de sig till hemfärd : dö
lade ut ur Gardarike och landstego ej*

förr än de kommo till Danmark till staden
Airhu3, en stad, som Thorgrim Jarl till

det mesta hade hyggt. Björn och allt lan-

dets folk gingo dem till mötes tned myc-
ken. vördnad och fägnad öfver deras hem*
komst. Björn,hade efter jarlens död gömt
Ingegård och Thora i en jordkoja ; dessa
fägnades synnerligen öfver kämparnes å-

'

terkomst* och tackade Ingegärd dem bägge
för det henne gjorda bistånd att återta*

ga sin faders rike och borg samt den å
hennes vägnar så tappert utkräfda hämnd
öfver hennes faders död. Och, tillägget

hon, skall ingen man äga mig utan Rolf
Sturlögs son: ty det har kostat honom mest -

att hämnas tnih faders död; han har der-
1genom förlorat, utom andra vänner, sia
fader och broder, och dessutom har in-

gen lidit så mycket eller utstått så mån-
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ga faror for min skull som han, ej hel-

ler har någon gjort mig de tjenster, han

gjort, då han ryckt mig ur mina fienders

händer. Häremot hade ej heller någon

att något invända. Björn föranstaltade

derpå ett stort gästabud, ooh dracks dä

Thorgiim Jarls arföl;.

54 Kapitlet

Rafns händelser,

En dag under högtidligheten vid gäste-

budet stod Rafn upp, äskade ljud och sa-

de : Rolf och Stefner! Nu vill jag tacka

Eder fö$ den heder och välgerning, J bå-

de nu och tillförne under mitt vistande

i Jutland visat mig : Nu vill jag ock upp-

penbara mitt namn och min börd. Öfver

ett litet rike i England regerar en Kon-

ting vid namn Jarngeir; han satt i en borg,

som het Winkester. da» hade 2 söner:

Sigurd het den yngre, den äldre bet

Harald, och en dotter vid namn Jlfhdd.

I
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Jag är denne förbemälde Harald, och

Sigurd, min broder, var den Krake, som
föll i Gardarike, så som J kännen; vår

moders fränder äro här i Danmark. Då
jag var femton, och min broder tretton

år gammal, blef vår fader svekfullt afdaga-

tagen af en nedrig frände, vid namn Hen*

rik, en stor kämpe, en orolig man, som

sedan lät välja sig till Konung och har

sedan innehaft riket. Vi bröder kunde

knappast- komma undan och fingo vår sy-

ster gömd i Brandfrida borg : der har hon

alltsedan varit 5 men vi bröder hafva un-

der det förtäckta namnet Rafn och Kra-

ke med hölj dt hufvud och förklädde

genomrest åtskilliga länder, och hafva vi

fått oss denna rustning af manskap och

skepp hos åtskilliga höfdingar med frän-

ders tillstyrkan och biträde. Henrik har

mycken styrka från Skottland; ty han har

Menelaus Jarls dotter ur (Norvari eller)

Morendi och är en stor vän af Öfver-

konungen, som heter Dungall och gifvit

namn åt byen Dungallsbae, hvilken han
låtit bygga. Nu ville jag bedja eder, Rolf
och Stefner ! att J villjen lemna mig folk

och hjelp troppar att hämnas min faders
i



död samt återvinna mitt rike. All den

hjelp, styrka och sällskap, som jag förmår

gifva, sade Rolf, skall jag liafva ospard,

och skola vi, fortfor han vidare, ej förr

skiljas, än du fått ditt rike och hämnd på
dina ovänner eller ock fördenskull förlorat

lifvet. Stefner sade ock detsamma 5 och

tackade Harald dem för deras vänskap-

liga beredvillighet. Efter gästabudets hög-

tidligheter rustade de sig till färden

och valde till sällskap det raskaste folk,

de knnde få. Björn, biträdd af flere för*

näma och betydande män, satte de till

stvresman för riket under deras bortova-
-

ro. Men innan de ännu afreste, begynte

Harald att orda och utbedja sig Thora,

Stefners syster ; hvilket bifölls af Rolf

och andra tignarmän, och blef det så

verkstäldt med trolofningen, att hon skul-

le vara hans trolofvade till dess de kom-

mo igen från England,

De seglade nu från Jutland med 5a

skepp, alla väl utrustade, och stadnade ej

deras färd, förrän de kommo vester till

England vidden ö, som heter Lyndis&yt

Lindes 05 de lågo der några dagar för att

afvakta god vind, men ville ej härja der*
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55 Kapitlet,

Konung Henrik i England*

Hos Konung Henrik vistades en man
vid namn Anns (Annes); hanf var gam-

é

mal till åren, både ung och gammal i

ränker och trolldom, full af ' iHka och

listiga konster. Han hade fostrat Kon-
ung Henrik och beständigt varit hans

rådgifvare. Han hade en mån&d tillför-

ne sagt, att Harald skulle komma med
en stor här och stora raska kämpar, mot
hvilka all rådighet och försigtighet vo-

re behöflig ; är således mitt rad, säger

Annes, att du strax sänder bud till din

mag Menelaus, Jarl i Skottland, att han

skickar dig en stor styrka. Och när se-

dan Rolf och Harald komma till land,

bör du sända dina män att hassla dem
plats i) och bjuda dem slå upp sina

tält — ty då måga de enligt rattan Vi-

kinga lag ej härja dina länder ^ der som
landet är öppet vidt omkring dem, och

värst för dem att flyktande undkomma;
i »kogen derjemnte skola vi förlägga vår

krigsmagt, för att sedan falla dem i ryg*



gen. Du bör sedan bjuda dem till fältslag,

hvarpå vi anfalla dem å andra sidan, och

bakhållet angriper dem i öppna sköldar»

da de sedermera, omringade, helt och

hållet nedslås och ingen enda menniska

undslipper med lifvet. Detta råd behaga11

da Konungen väl, och lät han, enligt An-

jies* utsago, bjuda dem till slag vid Asatun

norr ifrån Hqfkämparnes hemvist, der

landets läge, sådant som förut sagdt år,

gynnade dessa företag. vMenelaus ankom
från Skottland med mycket folk : dit

kom ock mycket raskt folk, som Konung
Dungal afFärdat Konung Henrik till hjelp.

Detta folk anfördes af tvänne Berserkar

vid namn Amon och Hicilmar: de voro

mycket berömde både för sin styrka

och handfasta stridbarhet; och hade så*

ledes Henrik en här, som ej var betänkt

på att fly. Sandemän ankommo till Rolf*

Stefner och Henrik vid Lindesö, helsade

dem, att slagfält var för dembestämdt, och

med hasselkäppar behörigen afmätt vid

Asatun. Det föreföll mången orådligt att

" »ed så litet folk våga sig midt upp i

, landet, i synnerhet som en vida talrikare

här var der redan förut sammandragen*



Rolf höll i stället upp till en stad, som
het Skortstein, lemnade der sina skepp,

lagade sig till landgång och stadnade ej,

förr än de kommo till Asatun. Der var

redan Konung Henrik förut med en stor

krigsmagt, och Merielaus Jarl med en

orädd härj men i skogen voro Amon
och Hialmar, hvilket Rolf ej visste. Man
uppställde sina troppar i slagordning.

Konung Henrik uppställde tre fördelnin-

gar och gick sjelf i spetsen för den e-

na f Menelaus Jarl för den andra, samt för

den tredje en Grefve vid namn Gillibcrt

(Eingilier eller EingilbcrtJ en duglig käm-

pe och med honom ert orädd, stor och

stark man, som het Ruclcnb, och hade

en hvar sitt märke framför sig. An-

xies var a) med i slaget. Rolf ställer sig

mot Gillibert, Stefner mot Menelaus Jarl

och Harald mot Konung Henrik.
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56 Kapitlet,

Striden i England,

När de så voro uppställde, blåstes i

ludrar och ropades ä bägge sidor till an-

fall med härskri och retande
N

uppmun-
tringar : begyntes då striden med skju-

tande (Skothrith eller kastvapen), och

i det härarne gingo modigt fram mot
hvarandra, vidtog en den starkaste hugg*

strid. Skottar och Engelsmän voro här-

vid i synnerhet raska; men! Danskarne

togo mot dem med hurtighet. Redan i

första sainman träfTningen möttes Rolf af

Gillibert och Rudent, hvilka bägge på en

gång anföllo honom. Rolf, väpnad med
Reggvidarnöt och derutanpå med Vefreja»

nöt, försvarade sig tappert5 ^an kunde

dock ej få rigtigt hugg på sina motstån*

dare — ty de voro både qvicka och star*

ka — ehuru han högg af dem alla deras för-

svarsvapen. Han blef derigenom mycket

trött, och skyddades han väl mot alla hugg

af sina goda kappor, hvarpå intet jern

bet. Ifrig och vred, kastade han svärdet

och sprang mot Gillibert, fattade uti hon-



om och kastade Grefven huiFvudstupa tilj

jorden, så att halsbenet krossades. Ru„

äent hade under det samma tänkt att

bakifrån krossa Rolfs rygg ; nuen svärdet

afbröts mot pansai*et strax vid fästet. Nu
fattar Rolf äfven uti honom for att, så-,

som han ock sade, låta honom få känna
olikheten i deras styrka, han kastade hön-
om under sig och nedtryckte bröstet med
knäet, så att bröstbenet krossades. Rolf
återtog sitt stora svärd Reggvidarnöt, rusa-

de fram bland Skottarne och röjde sig

ttied bägge händerna rum, samt lät dem
erfara svärdets skarphet och drap hvem
han förekom. Skoltarné tyckte det svi-

da i såren, och funno det rådligast att

draga sig undan. Danskarne blefvo snart

varse, att deras vapen ej hade samma ver-

kan, om de än höggo till, der som inga

Vapen voro i vägen: utan deras hugg vo-
ro såsom slag af störar: det var blott

Reggvidarnöt, som bet, och det liksom

*nan hade huggit i vatten, hvars ägg ock-
så ännu aldrig någon, med undantag af

Grim Äger, hade kunnat förslöa. Härige-

nom blefvo Danskarne svåra slagne. Men
i det samma lingo Rolfs folk böra ett



vapengny och rustningsbrak, äå Berser*

karne rusade fram ur skogen ined en

betydlig manskara : de anföllo Rolf i

bppna sköldar och gjorde ett stort neder-

lag, så att Danskarne föllo hoptals. Rolf

bad sina svenner, att två och två skulle

vända ryggarne mot hvarandra, och, på

det sättet kämpe mot kämpe med rygg

mot rygg, försvara sig på ömse sidor,

hvarpå han vände sitt baner mot Ber-

serkarne, och blef der sedan ett förtvif-

ladt slag. Stefner hade ett hårdt vapen-

skifte med Menelaus Jarl 5 ty äfven han

var en stor kämpe, på hvilken Stefners

svärd ej kunde bita, Hjalmar och Amon
ryckte nu fram mot Rolf, och anföllo

honom bägge två på en gång. Han upp-

bar med skölden deras hugg och försvara-

de sig tappert : han svingade sitt svärd

mot Hjalmar och träffade med ett kraf-

tigt hugg låret strpx ofvan höftbenet:

det gick ned, så det tog af foten, hvaraf

han dog efter en liten stund. Amon
(Annes) kom då fram med en sköld för

sig, stor som en dörr, och ett saxsvärd i

den andra handen, med hvilket han ge-

nomborrade Rolfs banerförare, hvarvid

1



baneret föll ned ull marken. Danskar-

nes vapen begynte nu åter att bita. Då
Amon kom, högg en hvar det mesta han

förmådde, och föllo många på hvarderasi-

dan, dock flere af Danskarne. Rolf, som
nu ville hämnas sin märkesmap, högg

till Amon, och hugget kom midt i ekoN

den, som klyfdes ända ned till handta-

get; men der stadnade svärdet, och A-
mon höll skölden så fast, att den ej rör*

des det ringaste. Sitt svärd kunde Rolf ej

röra ur stället; släppa det kunde han ej hel-

ler; ty bådahänderna hadefastnat vid hand-

kaflen och fötterna vid jorden. Amon bad dä

Skottarne anfalla Rolf; ty nu har vargen

gått i gillret. De gjorde så, några höggo,

andra slogo, och blef hap då bådeöfverho-

pad af stenkastning, huggen med yxor

och bultad med klubbor; Rolf for icke

väl dervid, äflades mycket med starkt

spjernande, men blef dock ej lös. Sief-

ner stridde mot Menelaus Jarl, och be-

gynte nu hans svärd att bita. Han högg

*fced all magt ofvan uti Menelaus hjelm,

klöf den samt hufvudet och kroppen än-

da ned till jorden sedan de hade länge

slagits. Stefner, som ej märkte hvar-

>
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Icen Rolf eller hans baner, undrade hvart

han tagit vägen, sökte och fann honom,

xiär Skottarne höllo på att hugga undan

honom fötterna: nu var tid att skynda

honom till hjelp. Stefner kom oförva-

randes på Amon och högg till framman

på hjelmkanten. Svärdet aftog då hela

ansigtet och båda händerna i armbogar»

nej Amon såg nu nog ofryntlig ut. Nu
vardt också Rolf lösj och var då ej

godt att vara honom i vägen. Han rän-

de först svärdet genom Amons sköld,

bröst och kropp, att han föll liflös till

jorden. Han var så uppretad, att han

högg tre eller fyra i hvarje hugg, så

fort han kunde upplyfta svärdet, och

var detta manfällande att likna vid

den fällning , som i skogen sker af

stockar till kolning. Stefners framfart

var denna lik, och föllo dervid Skottar

och Englandsmän många hundra samman.

Konung Henrik oeh Harald hade strå*

vid slagets början drabbat tillhopa och

under hela dagen kämpat, så att de bägge

voro både sårade och trötte, dock Harald

mest. Rolf, som redan tre gångor fram

, och tillbaka genomgått Konung Hen-
1



tiks leder och hade bada händerna bio-

diga upp till axlarne, fick se denna ännu

fortsatta kampj han vände sig mot Henrik,

och med svärdet Reggvidarnöt gifver han

honom ett så kraftigt hugg öfver ryggen,

att han föll död til] jorden. När Eng-

lands män sågo sin Konung icalla» flydde

hvar och en det mesta han förmådde: de

flyende blefvo ej lemnade, utan nedhöggos

de, som uppnåddes, och gafs ingen frid*

Rolf förföljde dem längst, s.amt nedlade

många : då hjelpte det ingen, som han

Uppnådde, att bedja om lifvet 5 och fölla

så en stor mängd under flykten. När
man nu återvände till valplatsen, upptog

man ett stort härfång. An tus Galldraserk

(trollkarl) blef fången i slaget; honom lät

Rolf sönderslita mellan tvänne Ekar*

Rolf var också sjelf något sår på hän.

der och fötter, samt på kroppen blåsla-

gen af de dryga hugg, han fått uppbära

shuru de ej vidare kunde verka på

honom»
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.57 Kapitlet,

Harald äterfär sin Faders Rike.

De Skottar, som undsluppo, reste till

Kenung Dungal och berättade den ofärd

och manskada dem handt: de berättade

honom, att Rolf vore till sin styrka och

vext mera lik ett troll än en menniska*

Konung Dungal tyckte det väl mycket il-

la vara med en så betydlig manspillan,

men måste dock låta så vara, som skedt

Harald, hans stallbröder och säll-

skap drogo sedan för JVinkesterborg, hvil-

ken strax vardt dem uppgifven: allt landt-

folket gick med glädje Harald till hända,

och blef han nu tagen till Konung öfve*

det rike, som hans Fader styrt hade»

Han tackade Rolf och Stefner, såsom bil-

ligt var, för deras biträde och up.po.fF*-

ringar.

\



53 Kapitlet.

Fosterhodernas Brul{opp*

Rolf och Stefner blefVo hos Konung Ha-
rald den lilla tid, som återstod af vin-
tern, och tackade sedan för sin lidveitsla.
Konung Harald lät hemta sin syster Alf-
hild ifrån Brandfridsborg, hvilket hon,
leinnade, åtföljd af godt sällskap och be-
mött med passande vördnad. Ömsesidigt
var Haralds och hennes glädje ganska
stor öfver att få se hvarandra. Hon vac
«n den fagraste mö samt så artig och in-
tagande, som en Konunga dotter veder-
borde. Det dröjde ej länge, förr än Stef-
ner fattade Symierlig lgrlek ^
vid de samtal, som han' ofta hade mei
henne, fick han lära känna hennes vett
och vanlighet samt värdera dess milda
och intagande väsende. Stefner tillLän-
*>ager henne sin önskan att erhålla dess
«and, hvartill hon ganska behagfullt sva-
*ar, att detta likväl stode i hennes bro-
ders behag och godtfinnande. Konung:
"arald, som ganska väl kände Stefner



såsom en rask kar], en stark kämpe och

en tapper hjelte, kunde ett dylikt anbud

ej annat än behaga: blef således Alfhild

trolofvad Stefner, och utstyrde Konung

Harald henne med hemgift i guld och

goda dyrgripar (dyrbarheter). Till

vår<m rustade de sig att fara till

Danmark och lastade sina skepp med
malt, mjod, vin, kostbara kläden, dyr-

barheter och allehanda slags varor, som
mest värderades i Danmark, och i Eng-

land bekommas kunde* Så utrustade, re*

sto de åstad till Danmark, och fagnade

tig Björn Rådgifvare och allt folk i Jut*

land öfver deras återkomst. Alfhild blef

l synnerhet hos Ingegärd och Thora väl**

kommen, liksom en mycket glädjefull

sammankomst blef mellan ajla tillsamman**

De låto sedan lasta ur sina skepp och

tillaga ett praktfullt gästabud med de bä*

sta anrättningar, som i Danmark och

xiärgränsande länder kunde tillvägabrin-

gas; der var allt ospardt, som kunde

bidraga till bprgens glans, husliga

och andra sakers prakt, på allt sätt i nor-

den var möjligt åstadkomma. Till detta

gästabud bjödos Jarlar, Grefvar, andra



förnäma personer (Burgeysar), och Odal-

bönder, samt först och främst Konungar»

Hertigar och andra betydande män 5 och

Voro vid detta gästabnd de flesta betyd-

liga män, som i Danmark och vida derom-

kring funnos. Nar de ankomne blifvit

samlade, skipades en hvar sin plats efter

sitt värde och anseende5 och blefvo sem

dan gästerna uppassade af förekomman-
de junkrar och artiga hofmän. Der
framsattes alla slagi de dyrbaraste rättor

och läckerheter af djur och foglar, af

rehnar, hjortar och feta vildsvin,

gäss och rapphöns med kryddade påfog-

lar, höns och dufvor samt hvarjehanda

»lags flygande djur: ej heller felades der
de smakligaste drycker, öl och Engebikt

nijöd, med de dyrbaraste v^ner, Primet och
Claret. Vid satt brudstämma och så ski-

padt gästabud, hördes allt slags strängaspel,

harpor och gigor, symphon och psaltare»

'Trummor slegos tillika, och stöttesi trurn*

Pet och blåstes i pipor; derjemte blefvo
allt slags lustiga lekar företagne, som en

^enniska kan önska eller fägna sig åt.

•^erPå inleddes Jungfrurna med sin pryd.

da skara och präktiga skrud. De bägge,

\



som nu leninades till sina brudgumma?,

ledsagades hvardera af 2ne Tignarmän
j

öEver dem buros kläden på stänger för

att dölja deras bjerta t skrud och fagra

prydnad, till dess de voro komne till sin

brudstol. Klädet blef då borttaget — då

var ingen skillnad imellan färgen på

den glänsande hvita hyen, det ski-

nande håret, och lysande guldet, som

allt var afbrutet af glimrande ädla stenar-

Alla tyckte Alfhild och Thora vara nå-

got bleka till hyen mot Ingegärd, Med
allt detta vardennaen den värdigast© veit-

sia, som man hört omtalas, och vid det-

ta bröllopp gick Rolf att äga Ingegärd,

Stefner Alfhild och Harald Thora. Det-

ta gästabud stod i 7 nätter på samma
sätt och skipades med samma prakt och
rikdom, som förbemäldt är, och slutades

med heder och pris, Brudgummarne he»

drade hvar och en Tignarmän med goda
gåfvor och tackade en hvar för deras dit*

komst. Hvar och en reste då hem til*

sitt, prisande deras gifmildhet och lof-

vande deras hjeltemod, och skildes såle-

des alla under kärlekstårar och vänskap-

liga kyssar, och -blef mellan alla

X



god äktenskaps sämja* Konung Harald

dröjde ej länge i Danmark härefter, förr än

han äter styrde vesterut till England, skil-

des med ömhet ifrån sia svåger Stefner,

och återför till sitt rike i sällskap med
sin Drottning Thora, som derefter satt

uti stillhet} och allade dö till&ammans

många barn, ehuru de ej här biifva

nämnde.

59 Kapitlet.
Besknfning ojver England och Danmark*

England är det gagnrikaste aF vester-

landenj ty der blåses allt' slags malm,
der faller hvete och* vin samt allt slags

säd, som man vill hafvaj der tillverka 8

ock alla slags klädesvaror och flere slags

Väfnader än i andra länder. Luncluna-

&org är der den största staden; der äro

Rantaraborg och Kardaborg (Skorthuborg

^Skorborough), BrandfurJa och Jarvih,

teelsingiaborg, Winkester och många an-

städer och borgar, som ej här äro

uppräknade.



Stefner fick Jarlsnamn öfver hela

Jutland och satt som oftast i Ripen. Dan-

mark ar ett mycket styckadt land, och är

af dessa stycken Jutland det största. Det

ligger söder ut i hafvet: der ligger Jotlands

Sida vester ut vid h afvet, ifrån Vendilskaga

(Vendifskogr) i norr, till Ripen i söder. På

Jutland äro mänga hufvudstäder. Den syd-

ligaste är Hordctboe (nu Sleswig), den an-

dra är Bipen} den tredje Aros (Jörvik,

11u Arhus), den fjerde är Vehiorg (Vi-

borg), der Danskarne taga sig Konung* i

På Jutland ar Limafjord (Lunafiord): den- 1

na går ifrån norr åt söder och vesterut

i hafvet. Inne uii fjärden ligger Ilaraldsö,

der Harald Sigurdsson lät draga upp si-

na skepp, då han drog sig undan Kon*

ung Sven Ulfssons härnad. Vestan för

Limafjärden går Vendilskogr (Vendilsko-

gen), som sedan sträcker sig åt norr, der

Jutlands hufvudstad är, i) Mellan Jutland

och Fyen ingår Alfa sund: på Fyen

htifvudstaden Odingsey. Mellan Fyen och

Sltilarid (Seeland), går Belltissund (Belt)«

På Seeland är Reynskélda (nu Roskild)

hufvudstad. Nordan för Seeland ingår

Eyrarsund (Öresund), med det der not"

i
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Vanför belägna Skanty (Skåne), hvars

hufvudsfr.ad är Lund. Mellan Jutland

och Skåne ligga Alfsey och Laugaland «

Borgunderlialm (Bornholm) ligger öster i

hafver. Sköldungar hade den tiden det»

ta rike} der herrskade dock andra Kon-

ungar och Jarlar, hvilka hade uti Dan-

mark ej obetydligare riken än Sköldun»

garne, ehuru dessa sednaye för sin ätt

skull buro högre namn.

Öo Kapitlet.

„ Ro/jfr Ättlingar.

Så är här sagdt, att Stefner Jarl fikall

ej lefvat langa eller haft några barn,

som blifvit fullväxta. Rolf och Stefner skil-

des åt med den största vänskap, och fort-

for denna, så länge de lefde. Ingen an»

ledning är, att Rolf kommit till Riwgari»

ke; men det är sagdt, att Harald for

»amma sommar vester ut till England, som
Rolf seglade öster till Holmgard, med tio

*kepp, och Ingegärd med honom. Han
Wef strBx med Konungadottrens och fle*
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ra mäns rade vald till Konung ofver he*

3a Gsrdarike.

Tredjedelen af Riket kallas K'ö3nu<

gard (fCornu Garthar); det ligger utmed

den fjällsträcka, som skiljer JoUmhera

och Holmgardarikej der äro mänga små

jiken. i) Holmgardahorg är störst ochKon-

ungasäte. Konung Rolf styrde nu sitt

yike i stor aktning och vördnad} Han

var en både vis, klok och myndig Re*

gent, och vågade ingen höfding att härja

hos honom för han» ryktbara tapperhet*

Holf och Ingegärd älskade hvarandra ömfc

och hade många barn. Reggvid het en

deras son, en rask rnatt, som for öster ut

ihärnad och sedan aldrig återkom, i) DeS

är visa mäns sägen, att Rolfs andra son

var Olof, Konung i Danmark, hos hviU

ten Helge Fraekne härjade, men hvilkerx

Homund Gi;ipsson biträdde, såsom i dess

Saga berättas, och drap Helge. 2) Dagny

och Svanhvita (Dagbiort), som läkte Ro-

mund Gripsson, voro Rolfs döttrarj dock

är ej antecknadt, huruvida de voro Inge-

gärds barn eller ej. Rolfs tredje son hei:

Hördr, Fader till Kåra, Hårdaknuts gemål.

Väl säges, att Rolf blef mycket gammal,



men ej om han sotdog eller föll far

vapen.

Nå , ehuru denna Saga ej sy-

nes instämma med andra Sagor uti per-

sonernas namn och de verk, som en

hvar uträttat genom tapperhet eller klok-

het, genom trolldom eller list, tyckas

dock de, som detta skrifvit, och berättelsen

sammansatt, haft några källor för sig,

antingen något fornqväde eller lärda

mäns Sägen. Få eller inga dylika

fornmanna sägner lära kunna med
ed bekräftas vara efter orden verkliga,

då de flesta uti hvarje mun ökas, utan

att likväl kunna upptaga alla ord eller

omständigheter, som ägt rum på samma
gång och ställe. Det är då bäst, att ej

tadla, eller för osanning utgifva lärda

mäns sägen, med mindre man vet, att det

ined större trovärdighet berätta eller

bättre framställa. Gamla qväden och

fornsägner hafva väl ock gifvits,, som va-

rit sammansatte för ögonblickets nöje

Och tidefördrifj dock är icke mycket
sä osannolikt berättade, att ej an-

ledningar matte ' finnas, att något

har så oförnekligen varit. Det är
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också en erkänd sanning, att Gud förlänt så

väl Hedningar som Chrietna vett och

urskiljning i timliga ting, jemte en

ovanlig taperhet, många rikedomar och

stor ryktbarhet. Slutas här således Sa-

gan om Rolf Sturlögsson och hans hjel-

tedater. Kafve den« glädje, som dera£

gör sig ett nöje och tidsfördrif, men den

ledsnad, som förargar sig häröfver och

u\ vill låta detta tjena sig till nytta el*

lér nöje.
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Upplysningar.
Till Första Kapitlet.

l) Holmgardarike, som af somliga hallas Gar*

darikc,

H ol m g a r cl eller Holmgardiska riket, ett urgam-

malt Konungarike Öster om Skandinaviska half-

ön, kallades af Isländarne *), efter sista stafvel-

sen Gard, Gardarike, Det innefattade traoten,

kring Novogorod och sträckte sig redan i myc-»

ket. gamla tider till Finska viken och Ladoga,

Med tiden blef dess omrnde utvldgadt öfver fle-

re angränsande orter, si att under HolmgarA.
Gärdar, Gärda riki eller Gärda velldi inj

Degreps, ifrån Jotiand eller Finland, Finska Viken

och Östersjön, en stor sträcka af nuvarande Kel"

saredömet Ryssland ända bortåt Biarmaland, **)

rned för öfrigt oss obekanta gränsor. Vid de),

toingen mellan Konung Wladimirs söner sönder-

*) Olof Tr. S. Isl. Uppl. ^ 46. c. 50. **j Jon

Laerde Landzplats. forkl. 8. 2i. följ- Jentf. Suhjn

om Nord. Folk. Opr. 5. 2»» 23.

1



£511 denna stora Rikskropp ,i följande 5 delar el-

ler Riken:

j. HoLMGAnD, eller Gaadaiiike, egenteligen

6a kalladt, tillföll Jarislaf, och utgjorde Novogo-

rod, Ladoga, Bielo-Osero, Rostov och angrän-

sande orter dess område. Holmgard eller

Holmgardaborg, en stad, son» af fremiingar myc-

ket besöktes, var deruti hufvudstad och Gardari"

lies Konungasäte. Ibland andra orter uti detta

rike förekommeri synnerhet Jarlsätet A Ide ja-

borg ganska ofta uti vara Sagor.

2. PAi/rrsKiA var andra delen af Gardavälde

som vid delningen tillföll Vratislaf. Dess huf-

vudstad Taltes k i u bor g eller Po lo c z uppgif.

ves legat på ett afstånd af fem veckors resa land-

vägen från Holmgard *).

3 Kiaenugaivd, Kwenugård, Chuni-
gard, i tracten af Kiow, var den tredje och

största af Gardavälde* delar, som tillföll Boris"

laf. Det sträckte sig, i öster om Holmgard, 'än-

da bort till en fjällsträcka, Jiallgarclr^ som ut-

gjorde gränsen mellan Gardavälde eller Holmgar.

diska riket och Jotunhem Några underlig-

gande tracter kallades i sednare tider Rus sia

och de nordliga orterna vid Bjarmaland,

*) Jon Laerde a. st. **) Gång Rolf S. c. 60. Torf*

Hist. Noi-v. 1: 165. 166. Joxi Laerd. a, fit*

Jcrof. Sigurd Tllögl. S, c
; fä



Mus CO via. Namnen Rusaia och Ryssland bär-

ledas af Risaland, och Ryssar afRisar, Re-

sår, ett stort resligt folkslag, med hvilket Göter-

na hade heständiga tvistigbeter *).

Dessa 5 Gardavåldes delar hade sina under-

lydande små regeringar och så kallade riken, af

hvilka vi nr Sagorna få lära hänna några blott

till namnet.

2) Här - - - - fagert som halm eller guld.

Ljust har var här i Norden allmänt, svart

sällsynt, höggult en skönhet, och det hos bägge

könen. Guldgult, silkesfärgadt, har, ljusgul bär-

gård, guldgula Jåckar, m. m. dylikt höra i Sagor-

na nästan alltid till en skönhets teckning. Än-

nu i Konung Erik XIV:s tid finna vi gult häc

hos könet mera omtyckt än mörklätt **).

3) Hon hade sin -präktiga loning inom borgen.

Med Jungfrubur eller Frustuga plägat

man vanligen öfversätta Isländarnes shemma,

dyngia och herhergiy eller de serskildta rum, der

husets döttrar suto med siua kammarjungfrur

och tärnor, Skemmumcya?; Thernur, och syssel-

satte sig med allehanda fruntimmers arbeten,

toessa rum voro ofta i sershilda eller öygel-bygg-

nader. På en tid, då det var hederligt att med

*) Siihm. a. st. s. 107. 10S. **) Tegel, K. Erik XIY<
^ist

» s. 153. '



våld bortföra sin 'älskarinna, torde ofta behoTts*

att dessa ruin voro val förvarade Då man

börjat bygga hus med flere våningar, blefvo der-

före dessa Jungfruburar gerna inrättade i Öfra

Väningen, hvadan också bärleda sig de i medel-

tidens Ilomanzer förekommande talesätten: Jung-

frun sitter i högan lofts sal, går sig i högan loffc

in, m. m.

4) Uti Ingvar FiJforlcs Saga, 5 Kapitlet.

På bärFärder frän Gardarike ät Österrike»

Austurriki, fann denne Ingvar 3:ne stora llo-

der; han beslöt att segla den största uppföre, För

att få veta, hvarlan den föJL Dessa floder namn-

gifvas ej uti förbernälda Saga$ dock anser Broc-

man dem varit Dnipern, Dvina och Wolga, samt

att Ingvar seglat uppför en arm af Wolga. Ho»

Isländarne bar en tlod i dessa tracter, förmodli*

gen af denne Ingvar, namn af Ingvars flod, Yngm

Vars moda Itirt mikla **). Reggvid »eglade också

åt Austurriki eller Österut ("vanligen jeniförelse-

vis mot Sverge ***) eller Skandinavien), d. ä. i

tracterna af Estland, Lifland, Kurland och Preus-

sen, Da nu dertill kommer, att Kurland fraii

Öldre tider varit serdeles bekant för gina goda

*) St uvl. Starfs. S. c. 22. Jcmf. Stepli. Not. till SaxO

Gr. 5. 1O9 m. 11. **) Jon Laerde a. 5t.

Saxo Gr. 6 Bok. 3. 103*
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nästar f), och Reggvid sålunda derstädes kunnat

fa sin dråplige Dulcefal, tyckes den floden, In-

gvar seglade uppåt, Ingvarsmöda, heldre varit

Duna, såsom i Gånge Rolfs Saga berättas, än

Wolga, och Austurrike snarare beteckna före-

nämnda Östersjöns östliga hust-tracter än or'er

östligt från Gardarike. Genom denna härfärd i

tracten af Duna underlade sig Reggvid ätslulhgai

folkslag, Ttmislegar tniodir
% hvilket uttryck, äfven

enligt Subms förmodan, torde tjena till upplys-

ning cifver Hervora Sagans Ymisland. Ibland de

många obekanta länder i tracten af* Ingvarsmöda

bin mikla, tror en Isländsk Geograpb, att Va-

nahem, Tartarrike och Asarnes bor.ingsställen*

jisa bustaedir
t böra sökas ff)*

5) Dulcefal - * -

Det värde, Forntiden satte pä hästar för de.

fras nytta och användbarhet vid alla ridderliga

Öfningar, både i krig och vid lustbarheter, urskul-

dar tilläfventyra något af denna, annars nog till-

tagna beshrifning på Dulcefal och hans egenska-

per, hvartill äfven orten, hvarifrån han kommit»

troligen mycket bidragit. Oden och hans Asar,

*aed hvilka ett mera allmänt bruk af dessa djut

lnfördes, tillshrefvo äfven sina hästar besynnerli»

Ba Egenskaper. Under Riddaretiden voro hastat

t) Langeb. St: 122. \f) Jon Laerde, a. st.



för en betydande man oundgängligt nödvändiga,

och .då betydlig del af riddarens anseende berod-

de på hästens godhet, var en god häst en vigtig

egendom, en dyrgrip, som i de utsöktaste orda-

lag berömdes, i synnerhet om den, i likhet med

Dulcefal och Eydfaxe, nedtrampat menniskor

och försvarat bfide sig och sin Riddare mot hen-

ders anfall.

6) Gresjam

Betyder egenteligen
j
ern, u t d rage t i fo rm

af tråd, som vi hälla jerntråd, eller stål-

tråd; men här ger detta ord anvisning på den

ur vata och sumpiga ställen, i kärr ocb mossar,

eller så kallade myror, uppgräfda mer och min-

dra sammangyttrade jernochra eller rost, som vi

kalla myrmalm. Denna malm, som är intet an-

Xiat än jernets metalliska kalk, kunde reduceras

genom en förrättning, lika enkeh som forntidens

odling, verksamhet och inrättningar. Blott eld

och någon liten möda fordrades, för att ur detta

ämne frambringa metallen. Detta enkla till-

verkningssätt, som ännu i några landsorter nyt-

tjas till frambringande af det sä kallade Hed-

ti i n g e b 1 ä s t e r , myrbläster el ler myrverk»

var väl det enda, som kunde frambringa något

jern i äldsta tiderna, och O s mun ds- eller Myr-

i er n e t otvivelaktigt dea enda jenvproduct, som
$



i Norden under hedendomen Runde åstadkom.,

nias. De som af dessa för handen varande pro-

ducter förfärdigade blott några grofva arbeten,

ansagos såsom mästare och de, hvilkas konst sträck,

te sig ända till äggjern och svärd, berömdes så*

som stora konstnärer ocb ypperliga snillen.

Dvergarne äro i synnerhet såsom sädane fabri-

kanter, och deras ofta underbara tillverkningar

eller Dvergsmiden på flera ställen i Sagorna ihog-

Itomne.

Till Andra Kapitlet.

j) Häxan, sierskan.

Vala, Välva, eller Völva, kallades etc

alags splqvinnor och trollkonor, kvilfcag foregif-

«a konst att förutsMga mennisfcor deras forearåen*

«e öde och mera dylikt, utöfvades under en

mängd besynnerliga upptag med haxeri och troll-

konsten galldr, jemte dess vanliga tillbehör, vers

och runor, äfvensom ock seid — upptag, hvari-

genom man under hedendomen trodde stora sa-

^er kunna uträttas, till och med döda uppresas,

tolvor, äfvensom Visindakonur och Visiji-

^^enn, hafva ej blott, i likhet med de i sed.
nare tider af allm0gen så kallade kloka ellet

J«loka gummor, blifvit basofete och sSsom
0rak el rådfrågade +), utan afven bjudne till gäst.

t) Rolf
tfr# g f Ci Xt 3? jpm{t

jfgy g och Asjnii g, Qt 1#

14.
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jningi i afsigt att fÖrma dem utransaka och tolka

odets beslut öfver hvarjehanda händelser. Da

dessa mångkunniga Gudatolkar väntades, gjordes

betydliga anrättningar och stora anstalter, så val

till deras mottagande som för deras konsts ut-

öfnicg. Vid ett inträffande bårdt år och svår

väderlek ansåg sig Thorhel bonde f)> såsom i sin

ort den betydligaste person, skyldig af Völvan

Tborborg, som efter vanligheten vintertiden for

omkring i gästning, och nu var 5 färde, söka

underrättelse, huru länge denna plåga skulle

trycka landet. Sierskan bjöds, man beredde sig

att väl emottaga henne, såsom sedvana var, när

en dylik gäst skulle komma. Si snart hon in-

Jkom, ansago alla sig skyldige att göra henne en

vördsam helsning, och värden förde henne till

det för henne bestämda högsätet. Man tillagade

•
fö r henne serskildt gästabud, ibland hvars rätter

en namnes, bestående af åtskilliga slags djur*

hiertan. När nu den hufvudsakliga frågan skulle

hesvaras, fordrades serskilda tillrustningar. Seid

skulle anställas, der skulle uppresas en Seidhi*

all, en på 3 å 4 'stolpar upplagd häll, eller an*

jiorledes gjord upphöjning, och qvinnor uppsö-

kas, hvilka förstodo att recitera de* till sejd er-

forderliga sangstycke Vardlokr. När allt detta

var i ordning och völvan på seidhiallin, slogO

t) Rcides S, c. 7.



^vinnorna en ring omkring biällin, och det verk.
samma qvädet afsjöngs, dä Sierskan Spafconan
SeidKonan under besynnerligaste åtbörd^
giorde s.na beivarjnwgar och erhöll sina upuen-
barelser Derpi ging0 man fram ^ fcJ

*

henne efter det de mes t voro nyfikne att K ve-
ta. Utrustade, i stallet för VflrH|
-ed konsten att bedraga,

t) hafva dessa tlvi„noc
genom sina konster, Usur

, eller sS ballade k&
det troende> de förgJiaffat ^ ^
^ allmoge,

, synnerhet pä en tid, dä äfven de-est betydande personer i ,andet gäfvo anseen-de at deras befattning och bäfvade för dess verk-
»-gar, kunnat mrätta gansha uora^
glömde och aldrie att uS allh »sv* • „

tebnfil. u • ,
1 go« ..m åtgärdb.hoB,g och „n konst gällande, ,amt att befästa

"»* fortroende och sin derpi beroende säkra ut-komst, med föregifvande om deras besynnerliga
»ppt gs utomordentliga Kraft till öfvernaturll
kunskaps erhållande. Jag har ^ ^^ *

borg, nar qVädet var sjunget, erhållit fullfcomli,
kännedom af bela farans beskaffenhet och bjelp!
Medlet detemotsnu äro mig mänga saker tydlig
•om förut voro både mig och andra fördo ,j

*

° cb hvilka jag med nöje vill kungöra.

*> Rolf Kr. S. c. 3. iem r Suhm8 m &[ ^



Att på detta sätt stryka landet omkring och

erbjuda sin tjenst, kunde på intet sätt vara en

karl tillständigt. Ibland de bittra sanningar, Loke

säger Asarne, förglömmes således ej, att Oden på

sådant sätt vandrat omkring.

Enligt Hyndluliöd leda alla völvor sin här-

komat af Vidolf* ätt: dessa konstidkare hafva

dock äfven bland andra folkstammar haft sina

trogna efterföljare. Thorlacius f) anser de a£

Strabo säsom ett slags . offerprestinnor och spl-

qvinnor besfcrifna vätes canae vara de här *

Norden bekanta Völvor,

•
.

' fi) Groam

Sa het ock en annan Völva, Örvandels hu-

stru, bekant utaf Edda för sin Galdraläsning ö[m

ver Asa-Thor*

3) Acpr eller Äger var eljest namnet på en

son af Konung Fomjoter i Jotunbem, broder

till Kar« och Loge. Edda kallar honom äfvea

II ler samt Gymer, och beskrifver honom såsom

en rik och förståndig man, bosatt p5 en o i Kat*

tegat, som ännu efter honom här namn af (Hlers-

ö, Hlessö) Lessö.

Ager var i stort anseende x Danmarfc, och

dyrkades såsom hafvets Gud. förmodligen eft**

t) Om Thor og Hans Hammer i Skänd. Mur. *B°K

5 Heft. t. 31, 2a ,



en gammal Gudomlighet af samma namn. Han
troddes styra vinden ocb hafvet samt upptaga

alla skeppsbrutna. Han lät ej blidka sig utan
med guld, hvijket Kallades Ägers eld, emedan
han, under det Asarne gästade hos honom, lät»

att upplysa salen, inbära guld i stället for ljuB.

I sitt gifte med Kana hade han 9 döttrar, som

blefvo stormar, strömmar och böljor, hvilka sist-

nämnde i synnerhet hallas Ägers döttrar och

Hlces m Öar.

4J Han förvandlade sig i åtskilliga djurs skapna-

der m. m*

J6tna?ne troddes, efter behof och behag, kun-

na skifta utseende, hamast, hamaskiptast% hamsiey-

p«i råipfo //furo, och antaga allahanda skepna-

der, bregda ser i allra (ymsra) cjvikinda ZzA7, in. m«

Denna tro har gifvit v8ra Sagotäljare anledning

att uti berättelser, der Jotnar förekomma, införa

en mängd besynnerliga händelser och öfverdrif-

fca skildringar, såsom beroende af denna tilltrod-

da egenskap. Anledningen till denna tro visas

i Salans Noter till Eigil och Asmunds S. s. 93.

Till Tredje Kapitlet.

l) Fridsköld.
t

Med en sköld, som under ett slag upphöj-

as* 1 ena krigshären, tillkännagafs i forntiden,'
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att uppehåll under striden astundades, och safs

dermed samma tecken, som nu för tiden med hvit

fana, trumpet eller trumslag» Sedan ett sådant

\ippeh511stecken var -uppvist, afstadnade alla h>

endtligheter, och ansågs derefter vara fullkomlig

fredstid tO? bvarföre skölden kallades Frid-
sköld, Fridtkiolldr. En sidan sköld omtalas of-

ta i våra Sagor, utan att der tillkannsgifves , om.

den genom en serskild färg varit utmärkt; af ett

ställe hos Sturleson jt) vl11 man påstå, att den

varit hvit. Med en ljusröd sköld, fästad i masten*

har man någon gång visat, att man anlände så-

som vän utan all fiendtlig eller krigisk afsigt.

En fjäderstaf var hos hedningarne österut i

tracten af Gardarike ett dylikt fredstecken.

v

2) Galder, G a 11 dr, var ett slags trolldom,

som utöfvades med runor och sång, och var myc-

ket bruklig i hedniska Norden. Denna konst,

hvilken jemte många andra inkommit med Oden

tillegnadés ganska stora verkningar, och troddes

Galldramenn kunna utröna allt hvad de ville»

Ti Lt Fjerde Kapitlet.

. . 1 Jotunhem, Jotunheima bygdir^ Jotnarnes bo-

xiingsstallen, de orter, der Jotnar bodde, ifrSn

Finmarken, Lappland och Östersjöns bägge vikar,
^

t) Thiaiar Jons S. C. ii. -Jf) Magn» Barf. S. c. 8

Äof), Sr. UppU
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öster ut i Ryssland, äfvensom och tracterna vid

Sevebergen, så vida der en gång bott Jotnar»

och namnet följt invänarnes boningsplatser. Men
ett inskränktare Jotunhem lag i ett kallt luft-

streck nordan och östan för Asgård vid hafvet,

vid stränderna af floden Elivaga, hvilken af oli-

J<a författare; tros varit Dvina , Fetsora el-

ler Oby.

Klimat, lefnadssätt och i svnnerhet de be-

ständiga tvistig4ieter, 'som i äldre tider förefallit

mellan Godbems och Jotunhems inbyggare, haf-

va gifvit anledning till de många besynnerliga

teckningar, hvilka Odens anhängare lemnat öfver

dessa sina nordliga grannar. De voro å% van"

skapliga varelser, grymma vidunder och ludna

troll, af öfvernaturlig styrka och ovanlig reslig-

het, de värsta trollkarlar och häxmästare, Gudar-

nes fiender, hotade hela Asaguda hären med alla

olyckar, och spådde Gudarne sig af dem sin egen

och hela verldens undergSng. Namnen Jofuner,

Jotnar, Jotar, Joter, Jättar, Kisar, Thussar, Hrim-

thussar, Troll in. fl. som ofta om hvarandra be-

teckna Jotunhems inbyggare, brukas således äf-

ven på sina ställen om varelser, som mot menni-

»kor ansigos illasinnade och farliga.



axis
: ^^^^^^^^B^^^^&B^
Till Femte Kapitlet.

i) Denne 1 Sturlögs händelser äro af hans Sr

1694 på Isländska och Svenska utgifna Saga be-

kanta.

2) Gånge Rolf.
'

Att hos mindre kunniga läsare förekomma

förblandning af flera personer, hvilka uti häf-

derna bära detta namnf), har jag ansett mig till

upplysningarne vid den äldre Gänge Rolfs Saga

böra bifoga några anteckningar efter godkända

författa re-j-f) om den yngre och än mera namnkun-

nige Gånge Rolf.

Denne var son af den mägtige ocb ansedde

Ragnvald Möre Jarl och Hild »eller

Ragnhild en dotter af R ol f, Kallad Nefia
eller stornäsiga, hvi)ken troligen härstamma-

de från den i Sturlög Starfsammes och Gånge

Rolfs Sagor nämnde Rolf Nefia från Lob eller

Leckey i Nummedalen. Såsom Prinsar och an-

dra raska ynglingar på hans tid genom härnader

och vihingsfärder vanligen skaffade sig verlds-

fcannedom och kunskaper, rikedom och ett via*

t

fräjdadt namn, gjorde sig äfven Rolf redan ti-

digt genom sådana företag känd såsom bielte*

t) En GSnge Rolf namnes i Thorst. Hvites S. oeh

en annan t Albaiii Saga. • ft) Snhm Hist. p.f Dan»

mark och Schvning Kors!:. Hist.
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Ett af hans första tig Järer varit, det han vid år

C75 företog till Suderöarne med 6 skepp och, da

vintern hindrade honom att derifran återvända

hem till England. Rolf tillät sig strax vid

landstigningen plundring och härjning: Engels-

männen samlade sig, och begyntes en häftig strid^

hvarvid Rolf behöll segern. Någon tid derefter

återkom den flyktande hopen, hetydligen förstärkt,

att utjaga Rolf, men denne hehöll äfven denna

gang platsen. Efter en Engelsk författares förmo-

dan, skall detta slag stått vid Hokenorten i Ox-

fordshire, hvilket en hop resta stenar, af allmogen

ftallade Rolle - rich - stones, skola bevisa.

Dessa segrar mindskade betydligt Rolfs krigshär:

denna förlust uti en dessutom ej stor styrka

hindrade större foretag och gjorde Rolf villrådig!

antingen han skulle» bllfva qvar i England eller

afresa till Frankrike. Trött och tankfull inslum-

rade han, och en dröm v som syntes vara sänd af

ött gynsamt öde, visade honom, hvad beslut borde

fattas i denna brydsamnja ställning. I drömmen
tyckte i, an sig spetälsk sta framför ett hus på ett

berg i Frankrike; der nedanföre uppvällde en

källa, genom hvars klara och välluktande vatten

x spetälskan kunde aftvas, och surrade otaliga bi-

svärmar kring bergets fot; men hela denna syn

slöt med biens flykt och slutliga försvinnande sö-

der ut. Ålderdomen, som hyste ett stort förtro-



ende till drömmar och aningar, såsom omedelba*

ra vinkar af ödet, lemnada sällan en sådan vink

obegagnad. Rolf förelade honom den visaste

bland sina män att uttolka. En Christen Engels-

man, som visste att till sin Religions och sitt fä-

derneslanda fördel begagna denna öfvertygelse, tol.

kade den pl följande sätt: Franska byggnaden på

berget är Franska kyrkan, källan dopet, spetäi-

skan synden, och bien Rolfs blifvande talrika

undersåter. Rolf löste sedan alla fångarne oeh

lät dem rikeligen begSfvade gå* hvar till sitt, samt

föreslog fred med Konung Alfred- Denne mot-

tog gerna vilkoret, böd Rolf hem till sig, före-

slog honom att antaga dop och Cbristendora, och

att de skulle ingå en förbindelse till ömsesidigt

försvar, i synnerhet mot Danskarne. Detta sed-

»are antog Rolf med nöje, men ingick ej för

denna ^ang på* föralaget att låta sig döpas. För-

stärkt med Engelikt manskap, företog han föl-

jande våren, såsom i förväg bestämdt var, resan

till Frankrike; men en, storm kastade honom, mot

Yalchern, hvarest han gick i land. Invånarne,

som maugrannt samlade sig mot honom, blefvo

dels slagne, dels fångne, och landet plundradt-

sedermera uppehöll sig Rolf här någon tid och

fick derunder nytt förskott frän Konung Alfred,

af 12 skepp med raskt manskap och nödiga be„

hof. Invånarne i Valchem, som af detta stora

I
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proviantförrad slutade, att Rolf ernade ännu län-

ge gästa bos dem, kallade Re}» in er Langhals
Grefve af Hasbay och Hennnegau, samt

Grefve Rad bod af Fris land sig till hjelp

öch samlade fifin flera orter en ansenlig bär att

tUdrifva Rolf. Men Rolf .slog hela hären, dref

Grefvarne tillbaka till sina läger, ödelade Val*

chern och framfor p3 samma sätt i Frisland. En

ännu större hår af Friser samlades och tågade

mot Rolf. Han lät hela sin här ställa sig pä knä

och betäcka sig med sköldarne. De anryckande

Friserna, som ansago denna tropp för ganska o-

betydlig, gjorde ett trotsigt anfall; men efter

företa -i tormen reste sig dessa fruktansvärda le-

der, rusade fram och tvungo genom ett stort ne-

derlag Friserne att gifva skatt och lofva under-

gifvenhet. Sedan Rolf genomtågat hela nuvaran-

de Holland och uppburit den utfästa skatten,

hem&Ökte han Reginers Grefskap med plundring

å bägge sidor om Schelde ända upp till Abbot-

stiftet Gonrlé. Efter flera shårmytslingar och

slag tänkte Reginei att genom ett försåt ofverra-

ska Norrmännen, men blef der sjelf öfverraskad,

tagen till fånga och förd till Rolf, som dervid

förlorat 12 sina 'förnämsta anförare. Reginers

Gemål erbjöd alla tolf i byte mot sin roao* men

fick till svar, att hennes man strax skulle hals-

huSgas, sä vida ej dessa 12 man strax sattes i

-



frihet, och all t guld och silfver, som fanns i lan-

det, blifvit utlemnadt till Reginen lösen. Detta

blef så noga efterkommet, att ej en gäng Kyr"

lyorna fingo behålla sina rikedomar. Rolf före-

ställde da Reginer hans ofog, att utan orsak hat-

va angripit Norrmännen, som eljest aldrig ernat

anfalla eller ofreda detta landskap; men efter

som hans gemål gjort allt för sin mans räddning,

titergafs honom friheten, jemte hUlften af allt

hvad som blifvic lemnadt i lösen, och dessutom

många betydliga föräringar, och skulle hädanef-

ter dem emellan vara en evig fred och vänskap*

En följd af de hvälfningar, som vid denna

tid inträffade i Norden, och hvarigenom Svergesi

Norges och Danuaaiks öfverkonungar blifvit en*

väldige, var alt härfärderna härifrån till Europas

vestliga och sydliga länder började att ske ofta-

re och med större harar. Nordens frihetsälskan-

de kämpar, som funno sin nya ställning odräg-

lig, valde heldrö att söka rikedom i fremmande

länder. I synnerhet var Frankrike föremålet

för deras krigstag. Detta lands mSnga och

stora floder gSfvo ypperliga tillfällen att in-

tränga i landets bjerta och der anställa förödel-

ser. Rolf, hvilken, såsom vi förut sett, äfven er-

nade sig lill detta land, fullbordade nu mera sin

föresats och landade vid Seinens utlopp med

en (lotta af 100 sådana skepp, som Fransoaerne



ftallade Bark da Lär ej var mycken

egangare redan

r; men

utsigt, heldst landet af Lans

Var utplundradt, fortsatte Lan längre upp ät lan-

det sin färd. . ,

'

Konung Carl var i Colln och hade samman-

kallat Riksdag i «?asnouci vid Laon, då* han Lär-

om Llef underrättad. Gref Conrad af Paris och.

några andra Letydande män skickades mot Norr-

männen att sluta fred så godt de kunde. Imel-

lertid ställdes trqppar att passa på Norrmännen

vid Seinej men det oaktadt fortforo deras plun-

dringar till invänarnes stora skada a kvilka ock

alU hvad de kunde flyktade undan med sina bä-

sta och redbaraste saker, dyrbarheter och reli-

<l
u ier. Konung Carl fann nu rådligast att i go-

do göra sig fri från sina farliga gäster, och före-

slog Rolf att mot en betydlig penningsumma slu-

ta fred på* 12 ar. Rolf hade nu fått veta, det

^anskarne affallit ifrån K. Alfred, sedan de ej

mera trodde sig hafva att frukta för Rolf i anse-

ende tin dess Tidlyftiga_ företag i Frankrike. Han
e*nottog således den ulofvade penniBgesumman a

*°fvade att ej återkomma på 12 är och afsegla-

till England. Rolf och Alfred vunno blvot

Danakarne en hetydlig seger, som afgjorde Eng-
*ands öde, drefvo dem in i Ethandun och beläg-

rade dem der med den häftighet, att de ingingo

fred p| hvncl villkor som heldst, och tillbjödaij*

f

1
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äfven deras förnämste anförare Konung Gudrun
att antaga Christendom, hvilket och verkställde**

Fred slöts, och Danskarne gingo öfver til} Ostan.

gelu. Rolf blef qvar hos Alfred i tre Sr, och
skall Alfred vid Rolfs afresa velat afstS till hon-

om den förut lofvade tredjedelen af sitt Rike

och alja sina ägodelar, hvilket Rolf dock ej

mottagit. % r

Sedan Rolf pä detta sätt sväfvat omkring i

Vesterhafvet, tyckes han fått i sinnet att forsöka

sin lycka i andra farvatten, och valde Östersjön.

Om denna hans färd veta vi alldeles intet utom

bvad Sturleson härom anför:

Under hemresan från dessa sina Ö*tersiö'*g

till Norge landade Rolf i Viken och gjorde

strandhugg, det ar: vid ankorasten till kusten

provianterade han efter den tidens vikingased

med att slagta boskap, som kunde 5fverkommas.

Konung Harald Hårfager i Norgs var just vid

detta ' tillfälle i Viken. Han varde vid underrät-

telsen om denna strängt förbjudna våldgästning

högeligen förtörnad Öfver en sådan sidovördnad

för sina b&fallningar, stämde ting och utlyste

Rolf landsflyktig ur Norge. RolPs fader Ragn-

vald Jarl synes nu redan varit död; men sS snart

Rolfs moder . Hild fick härom underrättelse, gick

hon sjelf till Konungen för att få denna dom

mildrad, men förgäfves» Innan hon lemnade

/



Konungen, qvad hon» full af förtrytelse, följan-

de nog stolta qväde:

Du fördrifver nu Nefjas Namne (Rolf)

Som en Varg ur landet,

Denne stolte, ättgode man.

Hvi vill Du detta? O, Konung!

Ondt är mot Ulfven rasa,

Som öfver sitt byte sitter;

Farlig han blir för Konungens hjordar,

Om han till skogen springer.

Således var Norge nu mera ingen vistelseort

för Rolf, han måste vara omtänht att annorstädes

nedsätta sig. Han beslöt å nyo förröka sin lyc-

ka i Vestliga Europa. En här, bildad af Norr-

män, som efter slaget vid Hafursnord Hytt från

sitt Fädernesland, hade sin egentliga samlings-

plats p8 Suderöarne. Dit for äfven Rolf och

hlef der efter all förmodan betydligen förstärkt.

De 12 åren voro nu förflutne, och Frankrike

skulle å nyo blifva föremålet för Rolfs härfär-

der. Tåget ställdes upp efter Seine till Juraie-

ge , den dervarande Abboten flydde med sina

munkar och helgedomar. Ärkebiskop Witto af

Rouen begärde och fick frid och säkerhet för sig
*

och sin nejd. Rolf fann staden nästan öde, men

belägenheten beqväm för sitt och hela landets

hufvudsäte, samt landet vackert och frugtbäran-

de, hvarföre han satte sig der ned och lät istånd-

satta stadens muras*
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Norrmännens här» understödd af Engelska

hjelptroppar och delad i tre fördelningar, öf-

versvämmade nu pä en gång landet omkring dess

förnämsta floder, Seine, Loire och Garonne> och.

i or Rolf Seine uppföre till nu varande Pont de

l'Arche. Konung Carl beslöt nu att gl den med

en stark armee till mötes, och tog härvid en

Hasting, af sina fienders nation, till radgifvare.

Denne rädde att först samtala med dem och fö-

reslå dem fredsvillkor. Hasting, jemte två män,

blefvo sände mot Norrmännen i detta ärende: de»

fingo dock ej annorledes, än stående p£ ena si-

dan af flodeu, samtala med sina fiender på den

andra. På frågan, hvem som var deras anförare

(Senior), svarades, att de hade alla lika mag t.

Angående ändamålet med deras härjningar, svara-

des, att de ernade underkufva hela Frankrike*

Svaret på frågan, om de ville underkasta sig K-

Carl, tjena honom och af honom emottaga Län,

kan man af det föregående lätt gissa till. Med
hvilket beaked de återvände. Hertig Ragnold,

under hvars befäl hela Franska armeeu atod> frå-

gade Hasting, huruvida han ansåg det rådjigt att

nu vaga med dem ett slag, hvilket Hasting af.*

styrkte. Varg fångas ej med varg eller räf med

räf, inföll llagnolds banerförare, hvilken miss-

tänkte någon partiskhet hos Hasting till sina

landsmans fördel, Hasting, högeligen förtörnad



ofver ett sådant misstroende, ville hädanefter

alldeles ieke befatta sig ined deras krigsrådpläg^

ningar, och synes det, som han med allt

Äitt folk lemnat Franska hären. Rolf hade imel-

lertid uppkastat en ansenlig jordvall om1

kring

sin här, med blott en öppning. Fransmännen

ryckte fram och rusade inom vallen, der stodo

Norrmännen betiickte med sköldar; desae gjorde

utfall, genomborrade banerföraren och jagade he-

la hären på flykten. Sedan bröt Rolf upp sitc

iäger, fortsatte vidare sin färd uppåt Seine, öf-

verraskade Meulan, intog staden och härjade nej-

den deromkring. Vid ett fdrnyadt slag mot Ragn-

old, ställde Norrmännen sig tätt sammanslutne

och syntes såsom några få personer, men genom-

bröto snart Fransmännens leder, utvidgade sig

samt förskingrade hela hären, och stupade Rag*

nold under flykten. Äfven Konung Carl träffade

på en tropp Norrmän, som Sterkommo från sina.

ströftng, men fick många slagna och många sira-

de. Ifrån tracten af Paris drog Rolf förbi Bayeux

längre in i landet till Meaux, och hanl färd gicfc

ända till Maasen. Han intog sedan staden Bayeux

och forstörde den i grund. Härvid stupade äf-

ven stadens Grefve Berenger, hvars sköna dotter

Topa Rolf tog till äkta efter det i Norden bruk-

liga sätt, d. äi att han hade* ellet Kunde hafva
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flere buurur jemtc henne; med henne hade han
en ton Wilhelm och dottren Gerloe eller Adeli»

»a. Nu begynte Rolf blifva il mägtig, att flere

Städer och orter gåfvo honom ordentlig skatt*

ehuru han allestädes var omgifven af Fransmän*

samt tillika den förnämste anföraren Öfver alla

Norrman i Frankrike.

Vid Rolfs vidare fortsatta eröfringar sag sig

Konung Carl nödsakad att be Ärkebiskop Fran-

ko i Rouen bemedla» om ej fred, atmindstone

ett stillestånd pä 3 mSnader, med erbjudande af

ett stort land och ansenliga hafvor till Rolf* om
han kunde förmas att bli Christen» Rolf ingick

Uti stilleständet. Men så snart Hertig Richard

af Burgund och Grefve EboJus af Poitou fingo

härom underrättelse, ansSgo de hela tractaten föt

akömlig och uppviglade pH allt satt sina lands-

man att, så snart stilleståndstiden var förbi, föi*

jjya kriget. Rolf återigen tyckte sig härigenom

Vara förolämpad. Ifrån Yonnefloden gick ban

till Seine, härjade landet intill Clermont, och i

granskapet af Sen» Ödelades allt ända till St. Be*

jiedict Sur Loire eller Fleuri, vid Estampes lika*

Jede», och synes då Norrmännen framtågat inSt

Languedoc och Frovence. Rolf drog sig 5t tracten

af Villemeu vid Aurefloden i Norrmandie och

derifrSn till Paris. Vidare inföll han uti Gref-

gkaperna Chartres och Dunoii lamt belägrade

Chartres häftigt med blick>r och andra stormina 6
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fctilner. Hertig foichard och Gref Ebolug i for-

fcning med Gref Robert af Paris samlade en stor

här af Fransmän och Burgunder samt ryckte

mot Rolf, då hän var nära att intaga staden

Segern Var under ett ganska häftigt fäktandé

tvifvelaktig, till dess Biskop Grialdelin i Chartre*

gjorde ett utfall ur staden med sina Borgare ocli

fcönder, och angrep Norrmännen i öppna sköldar.

Biskopen kom i hela sin skrud med kors fram-

för sig och höll i handen ett på spjut upphängde

Jungfru Mariae lintyg, hvilken dyrbara reliquie

Kuntmg Carl den Skallige fatt från Constantino.

pel. Biskopen och alla andeliga, som voro hon.

om i processionen följektige, anropade Jungfru

Maria om bjelp och bistånd. "Vid åsynen häraf

lifvades de Christne å bägge sidor om Norrmän-
ilen med hopp om seger af Jungfru Maria, och

gjorde ett förtvifladt anfall; Norrmännen som o-

förmodadt voro öfverfallne och nu inneslutne

mellan sina fiender, måste gifva vika och lemna

platsen. Flykten skedde i stor oordning, h var-

under en mänga drunknade, och förlorades många
under flykten for fiendens svärd, utom de 6Q00

man, som blefvo p| slagfältet. Rolf drog sig

tillbaka till Rouen, beständigt förföljd af Frans.

Vittnen. En annan hop af hans folk flykta-

de till Loches i Tourraine och lägiade sig defi

$5 ett berg*
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Först efter slaget Framkom Ebolns med sitC

mansftap och knorrade öfver att man ej afbidat

hans ankomst; men honom gafs anvisning uppa

de Norrmän, som hade lägrat sig på berget.

Han angrep dem strax med kastgevär och pilar,

menade värjde sig manneliga med sina spjut*

Flere gångor gjorde han kraftiga försök att be-

mägtiga sig bergsspetsen, men blef tappert till-

bakakastad. Han lät dl upprycka de pallisader

ock bolverk, som de begagnat vid förakansningen

Itring Chartres, för att dermed innestänga dem;

men dessa togo de ifrån honom och befästade

sig sjelfva dermed. Slutligen kunde han med

Hertig Richards biträde omringa berget ocb in-

sperra dem. Én natt smögo sig några på en Fri-

sers råd ned från berget och genom Fransmännens

förskansning, hvilka, sä snart de kommit utom'

lägret, begynte starkt stöta i trumpeten. De öf-

riga pä berget varande Norrmän störtade med s

stort buller och vapenbrak ned af berget och

»logo sig igenom Franska förskansningenj hvari-

genom denna trupp kom till Eurefloden, der den

lägrade sig på ett ställe, omgifvet af ett moras,

och reste sig; en ryslig förskansning af hudlösa

kroppar efter slagtade hästar, åsnor, getter och fSr*

Åsynen af denna vall afskrämde det anryckande

Franska kavalleriet, hvarigenoni Norrmännen

fingo rSdruni att komma till siua skepp och derr

-. *



på till Rolf, hvilken oaktadt denna betydliga

förlust e] bade brist på folk.

Rolf företog derpå med ny ifvér och häftig-

het att härja och plundra; Kyrkorna nedrefvos,

allmogen nedhöggs, qvinnorna bortförde» fångna,

och syntes ej Fransmännen förmå göra honom
nog kraftigt motstånd. Landets invånare, häröfver

orolige, skyllade allt på sin Konungs försummel-

se, h varigenom Konung Carl såg sig nödsakad

att pä hvad salt som heldst göra sig dessa frem-

lingar förbundne. Han uppdrog Ärke Biskop

I?ranco af Rouen att erbjuda Rolf landet frän

floderna Eure och Epte till Andelie, hafvet och

Bretagnes gränsor, samt sin dotter Gissla till äkta,

sä vida han ville sluta fred och blifva Christen.

Rolf, nog bedagad och ledsen vid krig, samt man

att skalTa sig och sitt folk en fast boningsplats,

ingick i ett stilleständ pa 5 månader.

Konungen och Robert, Hertig af Frankrike

samt Grefve af Paris, mötte Rolf på ^ett ställe,

kalladt St. Clair, och Rolf med sitt folk var

midt emot på andra sidan Eurefloden. Efter fle-

ra Öfverläggningar blef ändtligen genom Hertig

Roberts bemedling fred slutad med villkor, att

Rolf eller, som han i Frankrike kallades, Rollo,

*fc*lle bli Christen, få Konungens dotter och

allt ofvannamnda land, samt i vederlag, emedan

det nu genom kriget var nästan öde, erhålla Bre-



tagne, hvaraf dock nedre delen redan rar uti

de Norrmäns våld, som uppeböilo sig på Loire*

floden, hvarföre han ock skulle aflägga Konuu-.

gen huld- och trohetsed,

Rolf skulle då såsom. Konungens Man,

efter der då vanlig sed, lägga sina händer i Ron-»

ungens, hvilket han ock gjorde, ehuru han ej

tyckte mycket om en sidan ceremonie, och sade

han, det hvarken hans fader, farfader eller fader

före honom någonsin si förödmjukat sig. En an-

jian ceremoni återstod honom att efter tiden*

skick i sådant fall fullgöra, nämligen kyssa Kon-

ungens fot, hvartillhan alldeles icke lät förmå sig,

utan svarade; Ne se bi Goth\ — Nej så vid Gud —
böjer jag aldrig mina knä for någon menniska,

än mindre kysser dess fot; hvaraf han sedan fick

namnet Bigott och folket Bigotti* När han ändt*

ligen lät öfvertala sig, alt en af dess KrigsÖf*

verstar mitte få fullgöra denna ceremoni å han*

vagnar, lyfte denne, i stället att höja sig sjelf,

foten så högt upp, att Konungen föll baklänges,

hvaraf ett allmänt löje och sorl uppväcktes hos

askgdarne. Rolf undskyllade det dermed. alt det

ej var sed bland hans folk att falla ned för

.Konungen. Derpä svuro Konung Carl, Hertig

Robert, alla Grefvar, förnäme män, Biskopar och

Abboter, vid lif och lemmar och hela Rikets ära^

efter den Christna trons föreskrift, iatt bemäldte
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Jandskap skulle tillhora Rolf och hans arfvingat

till evig tid såsom ett län, men tillika såsom

ÅUodiuni, d. ii. arfvelän, som äfven kunde in»

yiehafvas af döttrar. Konungen vände tillbaka,

glad öfver att, ehuru med sitt rikes styckande,

fatt fred med detta tappra folk; och Rolf, be-

ledsagad af Hertig Robert, for till Rouen.

Rolf lät sedan döpa sig i Rouen «f Ärke-

biskop Franko, hvarvid han fick namn af Ro-

bert, efter hertig Robert, som stod fadder5

. Hani i

följeslagare följde hans exempel.

För denoa förändring har Frankrike att tac-

I<a de bägge, af Norrmännens omvändelse ocb

upplysning mycket förtjenta Ärkebiskoparna

Franco och Heriveus, hvilka, då de funno, atC

Frankerne ej kunde fördrifva sina Nordiska gä-

ter, fattade det beslut att genom Religion före-

na dessa bägge folk till ett, och simedelst gju-

ta friskt blod i den afmattade Franska Statskrop-

pen. Naturligtvis kunde det ej hindras, att de>

nyss omvände bibeböjlo en stor del af sina för-

fäders meningar och fördomar, och på* visst sätt

Voro t»H hälften hedningar, hvilket likväl för-

svann med tiden.

Den <5o:årige Rolf reste sedan till Frankrike

€cb förmalte sig med Konungens Dotter Gisla
"

$amt lefde sedan länge i sitt land Neustrien, sona

efter Norrmännen ännu kallas Norrmandie,



Hans Regering var i alla afseenden lofvård.

Lianclet befästades, I*agar stiftades, som, lill sitt

ursprung Nordiska, förädlades genom Christen-

domen och skipades med den kraft, att en all-

män säkerhet herrskade i Roberts Länder. Så-

som prof pa det lugn, Robert förstod att skaffa

aina undersåter, förtäljes, att ett armband, 6om

varit upphängdt i en ek, hängt der i 3 Sr o-

rördt.

Då Hertigen pS sin ålderdom ei fann sig med

samma kraft, som förut, kunna vaka för sitt

lands väl, sammankallade ihan sina vasaller och

lät dem afiägga tro och huldhetsed för sin son

"Wilhelm, som efterträdde honom i Regeringen.

Hertig Robert dog uti Rouen ar 951, q6 §r gam-

mal, och 54 Sr efter första ankomsten till Frank-

rike.

3) Målskjutning och tornerusg - -

I Orig. m.-m fara i sko t. b ack a ok v era åt

b ur tr ei d u m, hvilfca öfningar ocb nöjen fram-

deles närmare beskrifvas.

4) Hufva - - ocä betäckning for ansigtet,

Vefrejanöt hade Öfver hufvudet en hufva, en

fotta af, som i 9 Kap. kallas sidann kdpuhött

och i 25 Kap. beskrifves såsom «n hatt, hvil-

ken kunde slås ned öfver ansigtet, ofann fyrir

andlitit) och var derjemte försedd med betäck-



ning for ansigtet, grima fyrir anälititu G rim a

betyder både masque, som man sätter för ati-

tigte t, och hjeJm. En sådan betäckning eller

grima for ansigfet gjorde de uti 47 Kap. nämn-

da 2:ne förklädda kämparne, Grimumenn, oigen-

fcanneliga. En sådan betäckning brukades gan-

ika mycket, älven då man vistades inne uti rum

serdeles af personer, som ej ville låta märka, hvil-

hsL de verkligen voro, och omtalas äfven os pi-

leo obnuptum af Saxo s. 141.

Till S jette Kapitlet.

1) T/torgrim (Tliorgny).

De så inom parenthea satte namn utvisa^

det samma person uti olika handskrifter före-

kommer under dessa olika benämningar; hvilka

olikbeter, enligt sjelfva Sagans vitsord i 60 Kap.,

härröra ifrån äldre tider.

2) Jutland i Danmark,

Förekommer på flera ställen i denna Saga, och

kallas ömsom 3 o ti and eller Jo tia nd i Dan-

*&örk, och Ömsom Jotnaland och Jotnaland
i Danmörk: In vanarne kallas Jotlendir.

Landet beskrifves vidare i 59 Kapitlet.

Till Sjund e Kapitlet.
Elda Skog 1).

£das!cog 15g mellan Vermland ocb Norge.

I Konung Olof Tryggvassoas tid utgjorde denna



'•liog gränsen mellan Sverge och Norge f). Tå
denna skog bodde både Jättar och övergår +t)

jr) Fast vid brädet. Orig. fastur vid fiölina,

Det var genom trollrunors kraft man trodde»

Jtunna fästa en person vid något förem&l,

*5 alldeles att den ej utan största svårighet der-

ifrån kunde iossa sig. I Sagorna förekomma of-

ta dylika händelser, der personer sägas blifvit;

fastade i fiadlen, vid stolen, i sängen, äfvensom,

svärd häftat vid skölden, handen fastnat vid

•värdfästet och fötterna vid jorden»

Till NYondb Kapitlet.

l) Siglisdalarne i Svea nhen

Med SiWs-, Silie«',ellerSigli«da]ariie,

det är: Sjödalarne, betecknas D al -tr a c t er n a

kring sjön Siljan, och de ofvanföre belägna

JDaltracterne, bvarigenom elfven flyter, kallas

.Elf v ed al ar *)• Siljesdalarne nämnas jemte

Herredalarne och Jämtland såsom intagne af

Svenskarne är 1564 **)«

2) Austurveg*

Under namnet Austurveg och Austurri-

d. ä. ostliga orter eller ri^en, innefattades
4

f) Odd. M, Ok T»'. S. c. T9. tt) Bodv, Bjark. S. c.

27 - 09. *) Hyiphcrs om Dal, s. 127.

**) Handskr. anteckn. ibl, Hans Exccll, Gr. voif

Eiwiströks Sami» JcxnL Tegel, a. st, s. ill följ»



Estland, Letland, Curland, Semigallen, Samaiteu

eller Samogithien och Samland, ända till Weich-

seln, eller hela sjökusten från Weichseln åt öster

och norr anda till Finska viken +).

/
3) Härd hk, Orig, Svip tingar, beskrifvas

jemte de gamles brottande längre fram,

4) förvandlade sig Orig, hamadis t jemföc

£ anm. till 2 Kap,

5) Jorde hvarandra, djupt ned i vattnet Jlere

g&ngor. -

Orig. faerdi t ha bvor annanq ni du*
piorg k o f ok v o r u leingi, their toka
jnörg k of ok 8 1 ö r $ en bos de gamla ej ovan-

lig öfuing.

Till Elfte Kapitlet.

1) Arngeir, Atgeir, var ett slags stridsyxa,

framför hvilken ett spjut var skaftadt ungefär i

likhet med sednare tiders korssgevärt

2) Brottande, Orig. G 1 y m a, beskrifves bland

öfrlga idrotterfia längre, fram. #

3) Som ägde hlott menskliga krafter. Originalets

Einbama betecknar en person, som ägde och

vid sina vapenskiften använde hlott mennisko-

krafter, utan trollstyrka eller förmSga att för*

vandia sig, eller skaffa sig öfvernaturliga bjely-

t) Suhrn Hist, af Pawn, 1: n8, 465,
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medel och förmögenheter, sådana här li llskrifvas

Crim Äger och Möndul Dverg.

Ki ll Tolfte Kapitlet.

j. Gnj dem sin -plats långt ut frän Qndvei-

gismanncn midt pä bänken.

Orig. skipadi theira sseti utar frå

bndveigismanni amidianbeck.
Detta uttryck och anvisning på rum bland

Loffolket och gästerna grundar sig' på inrättnin-

gen af de gamles gästrum, hvilken betydligt af-

viker frSn vår nu varande. Det var, enligt gam-

la urkunder, en fornsed i Norden, så väl i Svea

välde, som i Norge och Danmark, att, der Kon-

xmgarne bodde, eller Kongsgårdar, Kungsbu vo-

ro, funnos serskildla gästrum, Vcitslostofvor *).

Dessa voro stora, långa rum eller salar med

dörrar a bägge ändarne. Tvänne långa bänkra-

der, kallade lan gb ankar, voro ställde utefter

bägge ISngväggarne och hade hvardera i midten

sitt högsäte. Den förnämsta bänken, eedri

-

beck t, öfre bänken, värden, som stod vid

södra vaggen: dess högsäta, det förnämsta i rum-

me t, kallades Andvégi, Öndvégi, emedan

det stod mot solen, och Kongs öndvégi,

*) Vcrel. Not till Götr. och'RoKs S. s. 8g. Gun-

laugOrmstungasoch Skald Rafns. S. s. lJSi jcmf. bi-

fogade teckning afjcn dylik byggnad. »



Såsom Konungarnes Vanliga plats. Den andra

motsatta langbanken, som gick utefter norra

väggen, kallades ucedribeckr, öeedri-

beckr, lägre eller nedre bänken, ock

norra pallen eller bänken. Högsätet p£

denna bänk kallades annat öndvégi, nord ra

öndvégi och öndvégi a hinn ocedra-

beck, samt var midt för Kungs öndvégi.

Att blifva satt uti detta Öndvégi var den stör-

6ta ära, man kunde få vid ett dylikt tillfälle, då

en sådan öndvégisman satt midt emot Konungen,

och i Konungens ådryckio, hvarföije ock denna

plats ej anvistes andra än högst betydande och

ansedda män» Ju närmare plats man på bänkar-

r»e vid sidorna om öndvégi fick intill öndvégis-

mannen, desto högre var man ansedd; voro allt-

så yttersta ändarne mot dörren de lägsta plat-

serna. Platserna p3 sedribecfc voro dock förnä-

mare än de på öcedribeck. Intill Konungen pS

öfre bänken suto till höger Fylkis-Konungar,

RSd, Biskopar och andra ypperlige män; pä

venstra sidan satt Drottningen med sina fruntim-

mer i sin ordning; ty fruntimrens platser voro

då på långbänkarne till venster om Konungen

Och till höger om andra öndvégismannen: har-

larnes platser voro på andra sidan om öndvégen.

Men stugor gåfvos ock, hvilka, af samma be.

ikaffenhet med dem ännu pS Island brukliga, ha*
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de en sersfcild bank i stället for dörren pH ena

gafveln. Denna vor högre och bredare äh de öf-

riga bänkarne och Kallades Pallr, och Thver-

pallr, tvärbänk, emedan den stod tvärs öf-

ver rummet utmed gafveln, och i detta afseende

»varade mot var Svenska allmoges Gafvelbänk

eller Gall bänk. Ide salar, der tvärpall var*

hade fruntimren der ein plats och ej på sidoban-

harne, h vilket ägde rum,' der ingen tvärpall gafs.

Den medlersta platsen på tvärpallen var den för^

namsta och sedermera allt ringare, i den mon de

derifrån Voro aflagsna, då yttersta platsen vat

vid andan af bänken och uti sjelfva hornet, hvar-

fore ock det fruntimmer, som der fatt sittatälle,

kallades Hornkona, Hornreka, såsom sluten

eller vräkt i vrå, i hörnet»

Vid bröllopp uti förstnämtida stugor satt Kon-

ungen i öndvégi med brudgummen jemte sig på

högra sidan och bruden på den venstra* i de sed-

Uare äter satt Svärfadren i Öndvégi, Brudgum-

men med sitt sällskap* hodsmenn
% på andra bän-

ken, och Bruden med fruntimren p.S pallen, der

hon satt i aiidtejij å ömse sidor omgifven af sina

anhöriga.

Denna gamla anordning Undergick mot slu-

- tet af x Ue århundradet en betydlig förändring

derlgenom, att Konung Olof f) i Norge förflyt-

t) Olof StiUet S. «. 2h

i



tade Konungatbronen och med det^ samma
främsta platsen ifian sidobänken pX tvårpallen,

sum var mera upphöjd och midt emot ingången

eller Balsdörrarna*

Dessa de gamle Furstarnes och de förnäma-

tes på sin tid präktigare byggnader voro, så

mycket man Vet, af träd, och rymliga nog att

Mde hysa en mängd betjeuing och mottaga an»

kommande gästen Dock, om flere ankommo*

an att de på vanliga bänkarne kunde rymmas,

insattes ett slags lägre bänkar, som kallades For-

ö ae t i eller S ca ri r. Vr

Bänkarue voro tillräckligt breda, att gäster-

na kunde, om så behagades, derpå, bakom sig, af-

lagga sköld, svärd, ro, m. och satte man på detta

sättet stundom vapnen ifrån sig mot väggen ellet

Upphängde dem, men vanligast, då ingen fara var

S färds, lemnade man dem åt husets betjening;

att förvaras.

I öfverensstämmelse med folkets lefnadssatt*

voro ock dessa byggnaders hufvudsakliga pryd-

nader inrättade. Väggarne voro öfverbångda med

dyrbara sköldar* emot vanligheten var dock

Neri Jarls sal med sådan prydnad försedd: sköl-

dar hängde der rundt omkring väggarne så tätt

at t den ena U° på den andra, och funnos bland

dessa de som randvis voro belagde med guld.*)

O Gött, cck. Rolf» S. c, a>

i
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Prydnader gafvos dock 1 de gamles rum, som vo-

ro mindre krigiska; hvilket synes af beskrifnin-

oen») p5 Astas tillrustning att mottaga Olof

Haraldsson. Väggarne öfverkläddes med dyrbara

tapeter och pratiga bonader, hvilka efter gästa*

budet äter kunde nedtagas. De innehöllo in-

Väfda eller påsydda bilder samt stundom hela

framställningar af forntida händelser. Och be-

ter det i Edda:

Hade vi i målning * scriptom)

Hjeltars bedrifter*

Och uppS tyger (hanyrdom)

Konungens svenner^

Sköldarna rödaj

Hunernas kämpar,

truppar och leder,

i höfdigens följe;

Sigmunds skepp,

som skrida från landet;

guldblanka hjelmarj

nid^rydda stammar»

Hos Hrodgar

Gästsalen pryddesj

Guldstickad lyste

Väf efter väggarne
;

Undersyn mångfalldigt

*) Heims Hr. 1! Jcjnf. Sköldung. Qråd, S. 48

95. *49 och Aukn
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för en och hvar,

som den ville betraktat 1

Bänkarne täcktes och öfverdrogos med bro*

kiga lacken, såsom ännu åker hos allmogen i

l Landsorterna, och vissa serdeles utmärkta sätea

upphöjdes med underlaggda präktiga byenden el-

ler dynor]:). Dessa uppböjda säten kallades vanli-

gen Haseeti , H ögsMte , Drottsaeti och Hyst
öroste$ Hyetol kallas ännu i Smaland det

fcaremot svarande, vid öfra bordändan med hy-

enden belaggda, samt husbonden och matmodren
alltid förbehållna säte. Högsäten, vanligen ön d-

Végi, utmärktes ock med karmar på ömse sidoc

och fi:ne pelare, kallade Ö ad végiss u lu r .

tär voto äfven granlåter, snidverk och målerier.

Crolfvet täcktea med halm, då eld ej var upp-

gjord. Utom ett större bord, hvarpa maten

framsatte», finner man ock, att ett mindre bord

plägade uppdukas, hvarpå dryckesvaror och dU-

töraude karl ställdes.

Förklaring ofver den hithörande tecknin-

gen af- Nordens W eit si 0 s t ojpor

omkring är 1000.

A. Öndvrégi»

B. Annat öndvégu

C Karlsäten på öfra bänken.^

t) Nial. s. c% li7 , j
em f, Poem. s. 95, ioo.



D. Karlsaten på nedre bänkan, ,

E. Fotapallen.

F. Fruntimmers platserne på öfra banken.

G. Motsvarande på nedra bänken. Men
Dessa platser voro för fruntimren, en-

dast der ingen tvarpal], fruntimrens van*

liga plats, gafb.

H. TvärpaJlen eller Gafvelbanken.

K. Dess högsäte.

L. Dynor för betydande personer.
.

3V1. Ödvégissulur.

N. Dfirrar.

P. Vindögon eller fönstergluggar.
4

R. Tapeter.

S. Sköldar.

%) BäUkastningai\ Knattleikar, beskrifvas

bland de andra idrotterna.

5) låta Din syster sy hlädningar,

Forntidens raska kämpar funno det ei nog

karlavulet att sitta vid så stilla och fredliga yr-

ken, som skräddarehandteringen. Att förfärdigat

kläder äfven för aittkön öfverlSto de ät fruntimren,

till hvilkas skickligheter, Hanyrdir, Bandy rdir%

Hagleik, qvindtgar listir, detta jemte andra dylika

handarbeten hörde. Dessa arbeten,, hvaraf det

vackra könet bos skalderna fick en mängd be-

nämningar oeh titlar, sysselsatte hos våra förfä-

der, likasom hos Tyskar, Galler och Engelsmäns



fruntimmer af alla stlnd, Konungadöttrarne s*

väl som de mindre förnäma. Harpa förekomma
öfver allt exempel hos de gamle; men ingen-
ting tecknar i detta afseende mer sitt tidehvarfs
enfald, än hvad som anföres om Konung Frodef>
Jeanne Konung kom med sitt hoflolk i stor förr

lägenhet för linne och kläder, då hans dotte.

Gunvar hade med sina tärnor öfvergifvit hof-

Vet; ty nu kunde de hvarken fa något nytt till-

VerUadt eller något gammalt lagadt. Med tiden

öfverlemnade dock de förnämare fruntimren åt

sina tärnor det gröfre arbetet och sysselsatte sig

ajelfva blott med det finare och konstigare, så-

Äoml att sticka och virka med guld, silfver och

silke, förfärdiga konstiga och dyrbara tyger med
inväfningar och broderingar af mangfalldlga bil-

der och granUter +T>

Till Femtonde Kapitlet*

l) Bonde.

Bon di våren urgammal hedersbenämning

för en karl, liksom Freyia och fru för hustrun*

hvadan det afven någon gång förekommer fff) i

bemärkelse af Konung och som benämning för sjelf-

Va Guden Bmldur. Ifrån äldre tider, och förr än en-

väldet blef bekant i Norden, förstods med Bon.

^Q vanligen en man utan Tignarnaran, som med

•oinskränkt ratt innehade sin odlade jord utan

t) Saxo L. 5, i. 68- ft) s^oW s * 7Ö - och Thorkel. Anm.

s38- ttt) Trojum. S. Heiv.S.c. ig, Fmh.Fxekn. S. c. 55.
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annan förbindelse i detTallmänna än att i krigsti-

tider följa Konungen i falt mot gemensam fien-

de. Dessa mägtiga sjelfradande Nordiska jordens

ägare voro i dessa tider gtnska betydande män

i staten och kunna för sin tid anses som ett slags

I Riksfurstar. Skilnaden mellan dessa Odalbön-

der och den tidens Småkonungar var, utom till

namnet, ganska obetydlig. Ännu under Konun-

garne Alrik och Eric lefde, i Sverge, hvar bon-

de för sig med husfaders rätt öfver sina under-

liafvande och utgjorde sällan något samhälle un-

der ett öfverhufvud, utan vid krigsorolifcheter

och vid offertjenster. Det var deras söner, som

foro omkring i viking och härnad, under deE

trälar och qvinnor brukade det lilla af landet

som blef odladt.

c) Jemf. s. jlo4« och anm. x. till 50 Kap.

Till sjutton de. Kapitlet.

1) c). Idrottsman^ i d r o 1 1 a m a d r , samt dö

idrotter, hvilka pryda en käck man ock kämpe,

och af hvilka Wilhelm här skryter: fraleiky

fir öll dyr ok ferfectt q v i k i n d i , skot*

fimi, sund, t a fl ok burtreid, vits ka

ok malsuilld béskrifvas längre fram -gi

- sina ställen.

3) ^Orig. a hinn ocedrabeck midianö

är tydligt af Anm. 1. till 12. Kap.



Till Nittonde Kapitlet,

j) AlfFrun. — Alfkona.

Alfarne voro sannolikt en folkstam, som
frän uråldriga tider bebott Skandinavien, ocb af
fcvilka en betydlig del vid Åsarnas ankomst ta-

git deras parti. Den poetiska Eddan nämner p£
flera ställen Alfarne slsom nära förenade med
Asarne och utgörande med dem nästan samma
folkslag; och säger den prosaiska Eddan, att det
gifves Nornor af Alfaslägte. De voro efter A,
Barnes föreställningar af ane slag. Hvita eller

J-.jus.Alfar voro goda och hvitare än solen,
fcodde i Alfhem eller i palatset Vidblain eller

Aundlangr, en himmel sydligt från Gimle, som
skulle äga bestånd, när den öfriga verlden öde.
hdess Svart. Alfar, Döck - AJ far, on-
da och svartare än beck, bodde i jorden,

«*«n voro det oaktadt genom sina konstiga ar_

beten Asarne till hjelp; De hade förfärdigat
bandet Gleipner, bvarmed Fenriiulfven hölls bun.
d en, äfvensl skeppe t Skidbladner, Sifa gyllene

och Odens; svärd Gungner. De voro näst
ilesarne do afafcyverdaste varelser, hvarfdra de
° cksS ofta förvexlai med dvergarne, och kunda

de hvita skulle upplefva Raguarök. I sed.
* are tl ^ er« kämpavisor och Romanser framträda

J^uar ochÄlfvor sSsom onekliga affcom-
lnfiar af Alfarne, med egenskaper, dem man å



äldre tider tillskref Alfarne.

2) med mindre en mansperson håller händerna

ofver henne —. Rolf for med händerna
öf«

ver henne,

O ti g, n cm a me nsku m a d r h e f d i ben-

dur a hen ni — — Hrolfur för höndum
umm han a — Man kan härvid icke undgå att

anmärka, det våra gamla Nordboar ibland andra

besynnerligheter äfven trott underbara veiknin-

gar af den ena menniskans inflytande {»§ den an-

dras kropp ocb inre sinnen, förmedelst händer»

påläggande, ett visst slag» vidrörande eller stryk*

ning på eller nära intill hela kroppen eller nå*

gon viss del deraf. De hade äfven begrepp orm

att en starkare bäst kunde ver/ca pa en svagare",

och således det starkare könet på* det svagare*

Man ser här Rolfs Sagoskrifvare berätta, det N

en Alfs eller Trologdyts hustru, som nu i 19 da-

gar (daegur, egentl. naturlig dag, d. ä. af is

timmar) legat på gol f ve t d golfi, d. äV i barn'

säng, ej hade hopp att blifva förlöst, med miä?

dre en menniaka af starkare könet, som ej

var' af Alfaalägtet, strök med händerna öfver hen-

ne; och sS snart Rolf verkställt denna slag» ma-

nipulation, gick allt lyckligt. Af denna tro tor*

de det kan hända vara en tradition, som än i åag

hos de äldre bland allmogen; åtminstone pa vissa

stallen i Smaland, är rådande, att en stark karl»
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Strykning, ofverfarande, utan att vara någon vid-

röring eller frottering, med händerna öfver den

lidande kroppsdelen, lindrar de mest svåra och

invecklade sjukdomar. Vidare finner man ock^

ivlt det var Alfarne, man tilltrodde Känna rätta

användandet af detta enkla medel vid behöriga

tillfällen. Några besynnerliga verkningar, äfven

på inre sinnet, hvilka desse Alfheimar, Un-

der h e in: a r eller L j u f 1 i n gar , äfven i sedna-

re och Christna tider, troddes kunna åstadkom-

ma, nämnas af Jon Lärde. o. st. s. 49, 50%

Till Tjugonde Kapitlet.

i) Genom trolldom tilUtälåt oväder*. Gitfr-

Siingahrid.

Enligt de gamles tro hörde det till de mSng*

^Unniga häxmästarne Jotnarne och deras likar att

genom konster och trolldom kunna öfver sina

fiender åstadkomma giörninga hrid eller oväder,

1 synnerhet med köld och storm. Ogöten, en dy*

^k konstmakare, som Grim Äger, hade en bälg,

6°m han kallade Vedurbelg, vid hvars skak-

storm» oväder och köld frauibiöto med
^en häftighet, att inom 5 nätter sjöar och fjär-

oiverdrogas med sa ftark is, att man deröf.

Ver kunde rida med mSnga hästar, och under

*

/
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denna tid var det ingen lefvande menmska

cnöiligt att vistat ute *).

SL) Har jag ock äflats med Konung Reggvid

hela natten*

Orig. hef eg att vid Hreggvid Kdng i all*

:- jS* »ö tt» \ -J-

'^^S^̂ S^S^^^
De döda uppehöllo sig, enligt de gamles tau-

J*ar, i grafvar eller ätthögar, hos kroppen, och

kallade* Haugbuar, Draugir, Hogboar, vIU

nåder. Äfventyrare påstodo sig haft mycket med

dessa vålnader att göra, för att bemägtiga sig nS-

gon dyrbarhet, som de fört med sig i gr&fven. Ora

en sSdan griftsökares äfventyr han man göra sig

ett begrepp af Gretter den Starkes händelser

i Käres hög. Gretter nedkommer i högen; de*

var märker och stark liklukt* der famlade håra

att undersöka griftens beskaffenhet. Han fann

«der hästben, stötte på en stolkarm, stalbruda, och

*åg på stolen en man; han märkte mänga kost-

barheter af guld och silfver. Han sammani eta-

de dessa dyrbarheter och bar dem till det i öpp-

ningen varande repet, festi, hvarpa han hissat sig

^ed. Han kände sig da i hast ganska hårdt an-

liallen, hvarvid han kastade sitt rof och ställd©

*) Thoxst. Vikt. S. c. ti. 35. Jtmf. Gånge RoKs S. c.

37» 46. Odd. M. 01. Tr. S. c. 33, 5*. t) G***

S. Jemf. Eigil ock Asm. S. c. 6, och not. s. H*
Rom. Gripas. S. c, 3, na. fl.
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Kg till motvärn.' Deras tag voro hraftiga, och
ramlade allt hvad i vägen stod. Högboeu anföll
»ed yttersta häftighel

ä Gretter gaf ]ällge efter
..tU) dess ha„ märkte, det ingen ' undflykt sa fs',

•

om ej förvärfvad med väld. Nu .parade ej hel-
er han sin « krafter. De vinglade dit de mesta
hastbeneu ISgo: der kämpades länge, och drogo d0
hvarandra öm.om på knän, till des» Gretter"ilut-
ligen vräkte högboen baklänges, afbögg hufvudet
och lade det vid ljumskarna; utom hvilken försig-
tighet vålnaden troddes hafvaater k„nnat regQ si

T 1 1. r< Tjugeförsta Kaniist.

i) Hedin Hiaranda eller Hiorvardsson föll i
•avige mot Hogne pg Hedins eller Hetbin. 5
vid Rogaland i Norge. Mera om Hedin och
Hogne hos Suhm i Hist. af Danm. och 01.
Tryggv. S. 2: 55-50.

Till Tjugefemtb Kapitlet.

Tingshögarna voro ganska stora, i en
Mindre Lrant kegelfonn med afskuren topp . Pä

Je
öna plan var en Konungastol, en Jarls och

Lagmansbänk. Lemningar af dylika Tingplatser
fi|*uas ännu pi några ställen i riket +). Ofvan
M hSlhögen, en dylik tingshög af 250 alnars om-

•e*f> i Vemmarlöfa Socken i Skåne, är en högre

*) *roft Sjöbohcs Nomcnkl. s. 26, följ.



bänk eller Kungssate i en haifcirkel, som p5 mid-

ten tvärs öfver afskäies af en lägre bänk. Lång-

högen i samma tract bar i det stället pl nämnde

plan en upphöjning eller mindre hög 5 till plats

för Konungen ocb några a£ de förnämsta, men

en lägre gräsbänk i haifcirkel för andra betydan-

de personer. Af nSgon dylik beskaffenhet bar

Sagoskrifvåren föreställt sig högen strax vid

Konungadotterns borg, der Konung Erik, Wilhelm

m. fl. suto högre, de Öfriga Vildarmännen ocb
t

Konungens hoffolk lägre, men Rolf mycket lågt,

Igenom den, omkring ocb pS sidorna af den ne*

dre stora bögen stående folkhopen, som nu mast

skipas i ringar, var det, som Ingegärd' gick, den

ena ringen efter den andra, till» bon slutligen

uppnådde Rolfs plats.

Vid dylika sammankomster var det vanligt,

att den, som hade nSgqt att föredraga eller för-

de ordet, gjorde det stående +). Detta iakttog

Thorgrim Jarl vid sitt tal, i 15 Kap. och Rotf

vid sitt svar i 14 Kap. Allmogen stod beväpnad

omkring och tillkännagaf med stort gny ocb va-

penbrak sitt bifall till det som talades efter de#

ras tycke,

t) Sclieff. Ups. Ant. c. 16 s. 519, följ.



TiLir TjugeIttonde Kapitlet»

l) Gästning,

V e i c s 1 a, i Svenska Landskapslagarna

Vadbsla, betyder gaatning, gästabud, och

betecknar den gaatning, Regenten vid sina resor

genom landet åtnjöt af sina undersäter. VeitsU

Sr en ganska gammal inrättning öfver hela Nor-

den. Redan Konung Anund satte bu sitt, el.

Jer anlade. KungsgSrdar i hvarje stort härad i

Sverige, och reste omkring hela landet till gäst-

fcing, at veitslum *). Under det Konungar så

reste genom landet och på sina Kungsgårdar gä-

stade, erböllo de upplysningar om landets och

folkets tillstand; med Allmogen hölls ting ©ch

^fgjordes flera vigtiga mål.

1) sid. 97. i främmande Hinder. I några

handskrifter utlönd; i ett annat: upplönd d.

Upplanden, öfre länderna, hvilket tyckes här

mindre passande,

2) förlikningsskål\ s ee t t ar bikar.
V r*

Arven våra gamle Nordboar både sina kar*

lftksdrycker, som, då alla andra medel förgäfves

Voro använda, troddes vara tillräckliga för vin-

andet af föremålet för sitt hjertas önskningar»

^n fiömngifvande eller Dvala-dryck upp_

väckte blott en snart förgående dvala, och bru-

*) Y"gl. S. c. 36, Jcmf. c. 43.

1



kades sSledes sällan. Glömskedryck, bmiifr

nisveigr, tillreddes* att hos en älskad person ut-

plåna minnet af en redan afliden eller ännu lef-

vande person, hvilket hindrade hvarje tanke på

nSgon annan förbindelse. Under namn af Séet-

tar bikar, d. å. förlikningsskal, var det en dylik,

•om Bflöndul räckte Ingeborg, för att qväfva

fienaes ömhet och tillgifvcnhet för sin man. Här-

vid får tillika anmärkas, att uti de här befintli-

ga handskrifter ej »ämnes, det Ingeborg motta-

git den eller druckit deraf, hvilket dock funnits

l en af Tliorlacius begagnad Handskrifts 15 Kap.

(Ett af de här befintliga har likväl samma ka»

pitel- afdelningar); och tyckas följderna bos In-

geborg af denna dryck bevisa denna uppgift.

Tjusnings- eller egentliga Ka' r 1 e k s-d 1 y c-

ken, Minnisveigr%
-
Minriisol, gafs H känslolösa el-

ler kallsinnigt liknöjda personer för att derigen-

om uppväcka härlek för den, ä hvars vägnar

drycken framräckte?.

Uti dylika drycker blandades mänga och

kraftiga saker, och ibland pnnai äfvén mägtiga

versar, med goda galldrar och käi leksrunor. Ar-

en sa kraftig blandning, hvilfcen for liksom ea

brinnande eld genom kroppen, när man druo-

lut deraf *), uppstod ej mindre än galenskap <>6 ^1

*) IWd HSrf. S. c. 2$.
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Ursinnig tillgifvenhet för den person, för h^ars

räkning drycken blifvit tillagad.

Att förekomma allt detta lät den ruångkun*

oiga Brynhilda i denna' vers:

ölrunor skall du kunna,

Om ej en annans qvinna

Dig skall försåtligt bedraga*

På hornet skall du rista,

Och utan på handen,

Samt på nagelen, Runan N,

Och vid faran* vara försigtig,

Och kasta lök i lag (drycken).

TltL TjUGEKIONDE KAPITLET.

l Helj Hela, en dotter af Loke Laufeja soa

*ned Jättinnan Angerbod», och till sitt utseende

ganska förfärlig. Halfva hennes kropp var blS

°ch andra balfdelen hade menniskokroppens van-

liga lifsfärg. Fadren lät tvärt mot Gudarnas vil-

*a uppföda henne i Resarnas land. På Allfders

befallning blef hon derifrln afhemtad och, sJ-

fiom en af de mot Asarne högst illa sinnade 'va-

relser, nedstörtad i Niflhem, der hon ytterst i

borden fick 9 verldar att beherrska. Der skul-

le hon inrymma alla dem, som i fred och ro pä
sjuksängen dogo af sjukdom och ålder. Hon
* ar dödens Gudinna, svarande mot Romarnes

^roserpina, hvarined ock hennes namn pä Latin



254

öTversättes af Saxo. Orden Helvete och Hehot
leda frå henne* namn sitt ursprung,

Tjll Trettionde Kapitlet.

l) Han har elak uppsyn.

Konsten att af människors anszgtsdrag sluta

till deras charahter, sinnelag ocb stånd var myc-

ket öfvad hos de gamla Nordboarne, och, utan

att här ingå uti nigon pbysiognomisk undersök-

ning, får jag blott anmärka sSsom historiskt visst»

att våra förfäder i detta afseendo ofta
t
visat en

serdeles skajjpsinnighet *). Totalcharakteren af

anletsdragen, byarefter man gjorde dessa gissnin-

gar eller slutsatser, kallades Yfirbragd eller

Svipur. Att äfven fruntimren, i synnerhet dö

förnämare, lika •& väl som karlarne, drifvit denna

konst ganska högt, visar oss Historien på flera

ställen. Prinsessan Asa eller Esa brukade att

med ljus i handen noga betrakta ankomna ga-

Ä ters ögon, för att kunna döma till deras seder

och förhållande: Hafdatecknarne anföra också»

att hon af "blotta anletsdragen fcunnat beräkna

hvars och ens härkomst och temperament **)«

Prinsessan Svanhvita betraktade Ragnar med en

forskande blick och yttrar sitt omdöme pä f'0^

jande sätt +): "Att Du är Konunga-ättling, och

) Thorlac. a. st. s. 27 följ. Eii^elstofc s. 90.
**'

Saxo L. 7 s. 141. f). Saxo L. 2. s. 35»

t



ej trälboren, tyder mig din strilande blick. Dia

daning visar din höga bord, och den eld, som

strålar ur ditt öga, är ett återsken af din ättbor-

na glans; och aldrig kan dea vara af en ringa

bord, ur hvars blick något eå ädelt och stort

^amlyser. Nej, ett sS manligt och ädelt utseen-

de tolkar det inre väsendets höghet. Ditt anle-

te är en borgen för din goda ätt: Din börd teck-

nar sig pä din panna, ditt stånd framlyser i det

majestät, som sprider sig öfver ditt ansigte, o. s. v.

2) Med draget svärd mellan sig.

Man kan härvid ej uraktlåta att- anmärka

ett eget slags äktenskaps förbindelser, som med
närvarande förhållande hade gemenskap. En man

kunde nämligen någon ging pS sin vans åstundan

under ett främmande namn fria till ett fruntim-

mer ocb, sedan han erhållit henne, bevara henne

* helgd, till dess han vid tid och läglighet kun-

öfverlemna henne St den vän, på bvars väg-

nar haa fbrvärfvat henne, utan att hon sjelf der-

om visste det minasta, förr än hon såg sig lem-

nad i en annan mans våld. Ett exeenpel harpa

hafva vi i Brynhildas giftermål +). Sigurd kom
till Brynhilda och gaf sig ut för Gunnar Gju-

keason, som önskade blifva hennes manj hvilket

äfibud bon mottog. Efter några dagars vistanda

t) £d4a och Volt. S. c. 3& * -

i
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på hennes borg, förde ben henne med sig och ÖL
verlemnade henne till Gunnar, hennes bestämda

make, utan ett bon det minsta hade kunnat dröm-

ma om en sådan list. Ett dylikt skalhstvcko
J » J

Jljf 'art - * - *V lkj^^E0B^'fi^

epeltes äfven Ketilrid. "Viglund hade, blifvit nod-

takad någon tid lemna sitt Fädernesland *). Un-

der denna sin älsklings frånvaro blef Ketilrid

beständigt plågad af eh besvärlig friare, hvars

förtienst '
var att hafva vunnit hennes moder, ett

herrsklystet frunummer, på sin sida. Viglundi

farbroder Helge gjorde i hemlighet aftfcl med
bägge de älskandea fäder, att han skulle gifva

sig ut för en viss Thord, som horn fjerran fr£n

och begärde Ketilrids hand, bvilket hennes fa- •

der då naturligtvis utan svårighet skulle bifalla

5

han skulle sedan, dä* Viglund hemkom, lemna

henne i hans händer. Sagdt och giordt; Thord

kom och friade, Ketilrid måste, sä ogerna hon

det än ville, blifva hans fästmö; brölloppet blef

dock under åtskilliga förevändningar tills 'vidare

uppskjutet. Helge öfverlemnade henne nycklar-

na och bestyret om sitt bus; och var hon på

detta sätt en )Sng tid hos honom, utan att sjelf

veta eller tro annat, än atthon var hans äkta hustru.

När slutligen "Viglund hemkom, hade han p£
1

detta sätt sin fästmö i behäll. Att på bruden e i

matte kunna kastas nSgon skugga eller misstan-

*) Vigluuds S. c. 16—13.

1

l

'



ka, plägade en sSdan låtsad fästman, dS han be-

ständigt hvilade med 'henne uti samma säng? un.

der en eller annan förevändning lägga antingen

ett litet bräde eller ett draget svärd emellan sig

°ch sin fästmö. Det förra egde rum vid Helges

och Ketilrids skengiftermål, det sednare, di Si.

gurd föreställde Gunnars person. Brynhilda för-

undrade g[a val öfver hvad detta skulle betyda;

men Sigurd svarade, att hans lif derpS berodde.

Till erinran härom var det också, som Brynhilda

befallde lägga ett draget svärd mellan henne*

och Sigurds lik, då de skulle läggas pä samma
likbål.

Mellan oas ligge ock nu,

med metall omgjordadtj

8gghva6st jern>

så stäldt,

som då vi trädde

i samma sang bägge;

Och hette vi då
..

Akta makar.

3) SSmnthorn var en tagg, tillspetsad aagel

etter nubb, ristad med sömngifvande runor eller

figurer. Stinga eituim svefnthorn är att sticka nå-

gon aied ett sådant redskap, eller att kasta sömn
P* nSgou» Mera om dylika konster kan ses i

Stephan. Not. till Saxo s. 48-

17-



Till T.r ettieforsta Kapi t lät.

i) Ja g* (i?* Dverg till min natur*

Dvergarne voro en i Norden före Asarnes ad*

komst bosatt, enligt Subm Finsk, nation, mycket

Sina" till växten, men händige, arbetsamme och

kunnige slöjdidkare, hvilha mestadels bodde i
T

hålor och bergsskrefvor, hvarifrån traditionen

försatt dem i stenar och berg, deras för andra

otillgängliga tillhåll och vanliga tillflyktsort.

Mytben har sedermera i följe deraf låtit dem
framkomma såsom maskar ur den slagne Jätten

Ymers kropp; men genom Gudarna erböllo de

menniskoskapnar) och mänskligt förstand. Utut

Qvasers blod drog© de det dyrbara Suttungs*

mjöd, hvilkeb gjorde en hvar till skald, som sma-

kade det. Runa cnpitule tilJskrifver dem en gan-

ska god kännedom i att rista, tyda och motver-

ka runor. Af dessa utmärkta ^Konstnärer förfärdi-

gades många dyrbara smiden och andra arbeten

St Gudar och menniskor. Edda gör ingen skill-

nad mellan dem och Svartalfvaine, utan omta-

lar D ver£ ar * Svart-Alfheiuié Dvergarne skola

vid Ragnarök sta sörjande utanför dörrarna till

sina klippboningar. De fortplantade sig såsom

menniskor och hade en republicansk regering»

deras kunskaper förvärfvade dem förtroende och

anseende af serdeles undergörande varelser, hvil-

hd med tiden ansagos i likhet med aadra and«-



m
varelser kunna efter behag visa sig och försvin.*

ka, ga genom lykta dörrar o» s. v»

Till Trettieandra Kapitlet.

i) Tog upp e/t stor oxhens knota och hastade,

Hnutu k a s t eller att kasta de vid måltidett

afgnagade benen tvärs öfver bordet, som väl nj*

gon gång räknas for en i forntiden vanlig öfning*

heldSt mången var nog öfvad och qvick att taga be*

net i flykten och med eftertryck.skicka det tillbaka*

Var ett ganska gammalt, men blött mellan sjelfs-

Våldiga kämpar vid vissa tillfallen brukligt fore-

tag. En Jalto (Hialte) var vid Agnars bröllopp

med Rolf Krakes dotter Ruta ett sådant skott-

rnål för de afgi agade benknotorna* och b!ef le-

ken slutligen temligen hård. *) Benhastningen

gick väl eljest för sig i den så kallade Gästska-

la eller gästrummet* hvilket vid detta tillfälle

omtalas såsom skildt från Konungens sal**). Dock

*sr man af Konung Knut den Stores Viterlags-

*Wt, att en sådan benkastning varit bruklig i han»

Hor, såsom ett straff för dem som hade försett

ÄI
S* Hottur bombarderades på detta sätt af de

Muntra HofmSnnen hos Rolf Krake såsom en leg

&ch dertiil föraktad person* som också torde ge-

^ någo t brott ådragit sig detta straff. Detta
lnsfämmer ock med livad här berättas om Björn

*) Saxo Gr. JL. 2. s. 30. **) Rolf Kr. S. c, 54»
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Rådgifvare, hviiken Jarlons män tyckte sig vara

berättigade att sålunda skymfa.

Till Trettiesjetts Kapitlet,

l
i) Vinlund, de gamles Ven den, d. ä. Pom*

mern, Mecklenburg, Wag«rland m. m. eller or-

terna längs efter Östersjön ifrån Kielervick ä»da

bort at Preussen. Deruti låg staden Julin, af

Kordbonrne kallad Jomé, Jumeta, och af

Frantzius Vineta, med fästet Jomsborg»
som var säta för en bjeltefcoloni, kallad J om s *

vikingar. (Jemf. Jomsvik. S. och anmärhn.)

q) Hross-hvaL
i

' H ro si -b va lur, eller rostungur, beskrifves

af Isländare*) såsom det största odjur, ovaetur,

och skadligast af alla illhvalar, som finnas; men-

niskors afsvurne fiende och i synnerhet afventyr-

iig för skepp och båtar. Hansskapnad är i alla af'

seenden sjählens, utom att han har 2ne, i£ å £ al-

nar, långa täoder, och är 14 alnar ISng. Utaf va-

va Natural Historiker kallas han Trichecus

Ros ma rus, Hval-ross (orätt Wall ross), ock

utgör tillika med några flera arter ett eget slag"

te. Hval-rosserne *äro starka och modig8*

efva både i vatten och pS land, gS i stora ho*

par, och finnas i stor mängd i Nordiska hafveo.

Vanliga längden ar mot 18 fot, försvarständern»

)M I-tfsae Urala ta, s«. 74, 84? 65> i9*
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*o tum länga, 3 tum breda, hvita och blanka

såsom Elephantens, af stort värde i fordna tider.

Till Trettiesjuxpe Kapitlet.

1) Ormaland är här lika obestämde, som £

Herauds och Boses Saga, s. 69, der samma namn

förekommer på det land, dit Konrad, Herauds

•onson, farit. Ormoji förekommer i Ryska An-

ttaler *) såsom*, namn pä ett folkslag, bvilket

iemtel fiere andra bebott Lithauen och annars

kallas W erw i an er eller Wermianer. Orma-

Jand torde då vara det samma som Er ml and.
Utorc Er inland i Preussen omtalas äfveri etc

•^ r mland hit mikla **), hvarmed de gamla

förstått A rmenien. De tre Biskopar, som i loda

århundradet kommo till Island, lollas pS ett

ställe +) Er m skir, och p5 ett annat i+) sägas

de varit från A rmenien. Genom Ermland re-

Vilhelm, d5 han fran Grekland ernade >ig till

^inive

a) Seid var den afskyvärdaste af alla trollkon-

ster. Dess verkningar troddes vara gamka stora

° ch kraftiga: menniskor beröfvades lif och hel.

Äa
» Vetegos vett och styrka, och samlades öfver

*) Thunniann, Unterp. ub. dia slte Geich. ein. nora%

Völk. 6 . 60. **) Jon Laerde a. «C. f) Af
rro <l. sclied. c. 8. s. 50. ft)Append. till Land-

n*™a S. s . igi. ftt) Villu Siods. S. e. 44.

•
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dem hvarjehanda olyckor. Den som ofvade den»

kallades Seidmadr, sejdman; men man tänkte sig

denna trolldom förenad med sä nedriga tänkesätt,

*tt den ansågs för en karl oanständig och såle-

des förbjuden» Dess utöfning lemnades endast

St qvinnor, seidkonur. Till en början var den

val endast Asyniorna förbehållen, dl Freyia ha-

de från sitt folk Vanerna iört konsten med sig

till Asarne. Scid % som betyder sjudningj kok-

ning, var till en början ei annat än en bland-

ning och sammankokning af örter och flera äm-

nen till läkemedel eller förgift, BestHndsdelarne

höllos hemliga, hvarföre ock mängden kom på

den tanken^ att en sådan kraftig blandning ej

pa annat sätt än genom trolldom kunde få en

sådan öfvernaturlig kraft att läka eller skada.

Runor och trollsånger, i synnerhet ett stycke,

kallade Var dl o kr, voro härvid nödvändiga me-

del (Jemf. anm. i till 2 Kap. sid. 23 0)5 men den»

som rätt förstod Runorna och ristade andra af

motsatt verkan, Seidvillur^ eller seid förvillande

Runor, kunde vända den åsyftade veikan tillba-

ka på dem, som seid anställde. Vidskepelsen

fortfor länge i Norden och kunde icke en gång

* Utrotas af den mägtige Konung Harald Harfager,

som vid lifsstraff förbjöd den och' ifrade sä häf-

tigt; deremot, att han lät inbränna sin eg«n

*on Ragnvald Rettilbein och Qo Sejdmän.



TiLt, Täettiewiondr Kapitlet,

O Troll är i de äldsta Eddiska uppgifter lik-

tydigt med T hussar och Jotnar eller J o tu-

ll er, och betecknar en nation, som bodde östligt

eller nordostligt från Asarne vid Isbafvet, och

ined hvilka Asarne bade mycket att göra, förr

an de blefvo bosatte i Norden. I de strax derpå

följande urkunder, eller de som beträffa Odens

och Asarnes första bosättning och krig här £

Norden, synes härmed betecknas Nonåena förd.

na invånare, hvilka Asarne funno före sig, och

med hvilka de fingo lika mycket att beställa

•om förut med sina Thussar. De voro råa

och ohyfsade, men större och starkare, samt ha-

de andra seder än Asarne. Deras storlek,

styrka . och utseende öfcerdrifvas ofta i Saga-

berättelser; uppgifterna, somlades torde dock le-

da till upplysning om ett mera sannolikt för-

biilande. Sedan Christendomen blef mera be-

kant, förstod' man med Troll djefvulens anhang

eller onda andar i menniskogestalt, i hvilken be-

märkelse Troll ofta förekommer i Olof Trygg-

vasons och Olof den Heliges Sagor,

2) Om ej Fem di här är det samma, som

Finhidi på Runstenen N:o 1029, i BautiJ, eller

Fin heden i Småland, lårer blifva svart att be-

stämma, hvilken ort Sagoskrifvaren derrued va-

jat antyda.
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Till Fthtieförsta' Kapitlet,

i) Bcnserkj Beinserker, ar en person, livars

tarmben, os i/ion, är sammanvuxet med refbenen,

x synnerhet de nedersta, så att den . menniska,

hos hvilken det äger rum, ej kan böja sig.

Till* Fvetietredje Kapitlet.

i) I en handskrift lyda de tvänne sista ra-

derna;

MS hans styrka

länge vara.

Till Fyrtuijukd» Kapitlet.

l) jWtfi*, förklädde med tiilslutna kjelmar

eller masque ,
betäckning för ansigtet, Grimu-

madr, Grirnuroenm Jeinf. 4 anm. till 5 Kap,

Till FimtIEFeMte Kapitlet.

O Utstaka (lem plats. Origg. halsa (i stäl-

let for ha tia) theim völl, det är: afmäta

och kringstaka ett ställe, en kampplats' eller

slagfält med hasaelkäppnr.

1 T 1 l l Femti euionde Kapitlet.

1) Det följande, till Kapitlets slut, finnes ej

uti ena handskriften, äfven som 60 Kap. der-

samm&fttadei ar kortare än uti de öfriga»



Till Sextionde Kapitlet.

) Mänga små riken. Örig. mor g små r.i k L

Några IVIscr: Samland (Dam land) ok fleiri

önnurriki. Samlaud i Freussen är så kal-

ladt af Sembi eller Prutzcl. Suhm anför

detta ställe ut G ange Rolfs Saga i Arnse Magn>

Sami. N:o 152, som har: "Ermland och fl e-

ie andra små riken, hvilket han anser varit,

e
i det Preussiska» utan det Kyska Ermland;

och uppräknas i Orvar Odds Saga, Amie N:o

340, mänga Gardarikes amariken, hvaribland näm-

nas Virland, Estland, Lifland, Curland, Sam-
band och Ermland, hvilka hjelpte Ryssarne.*

2.) Olof, Konung i Danmark m. ?n.

Några handskrifter kalla denna Rolfs son

Helge Fräkne i stället för Olof, som remJigen

märkbart är ett skrifTel, då der åberopas Romund
Gripssons Saga vid berättelsen oin Romunds slr-

läkning af den här sa" kallade D-a g bi ort 5 men
^ den handskrift jag följt nämnas Olof och

Svanhvita.

Denne Olof, som i GSnge Rolfs Saga kal-

Konung i Danmark, i G rim Lodin-
J; inns Saga Lids manna Kung samt

Konung Olof (Gnodar Asmunds son) a £

^ a r d u ,n i Romund Gripssons Saga, tyckes
haft sitt hemvist pi vestra sidan om Wenern,
°ch var en sjöhjelte, som lag . mycket ute i Vi*



Iting. Fa en dylik färd vesterut I Norrska skären

anträffades en gammal viking Rögnvi<j, med

h vilken foga ordades, innan man var i handge-

roäng, b varvid Rögnvid förlorade lifvet för Ro-

mund Gripsson. Vid hemkomsten från sina

härfärder höll Romund sig hos Olof och i syn.

jierhet gerna hos hans syster Svanhvita, samt er-

nade blifva fvonung Olofs svSger, hvilket dock

genom ränker hindrades. Den nedlogde Vikin-

gen Rögnvid hade en ännu lefvande broder, Hel-

ge den Fräkne; denne hade rest tilJ Sverge och

der blifvit Landtvärnsman. Helge, i förening

jned tvänne Haddingar, hvilka bodde östan eller

nordan Venern, tågade mot Olof och manade

honom till slag på Venerns is. Romund, som

nu var högeligen förargad öfver de mot honom

anställda ränker och färdig att lemna hofvet,

var nu ej heller hugad att biträda K. Olof mot

•ina fiender; men Svanhvita och kärleken för*

anådde honom att deltaga i det bestämda ""slageti

hvartill bon gaf honom en förträfflig sköld. Ef-

ter striden, hvaruti Helge och en af Haddingar*

ne förlorade lifvet, besökte Romund Svanhvita,

som förband hans djupa sSr. Romund tyckes

vid sjelfva slaget varit den, på hvars styrka och

Jiöld. slagets utgång berodde; han fick ock derige-

ttom tillfä/le att sätta Kungen i förbindelse och

förmå honom att lemna sig Svanhvita till brud*

4

« >

t
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3) tiorda Knuts GtmKl Handskrifterna aro bar*

Uti olika: en har Hordur fadir K a r a

fadir Knuts; de fleste Ho rdur f a dij

K a r a (Karu) Hörda Knuts, hvilket

äfven Suhm antagit, då han ur denna Saga fått

namn på Ledrö Konungen Hörda Knut* för-

sta Gemål.



Skandinaviska For» Jiderms
Ijörotteh.

N-1
- ordboen hade redan höjt sig sE långt bfver den

första vildbetens tillstånd, att han ej blott sökte

bilda sina .kroppsliga anlag,! utan äfven sina

själskrafter. Vi finna ock, att det bos dem

var tidigt nog en herrskande grundsats och nöd-

vändighet, att den, som födelse, stånd ock vär-

dighet upphöjt öfver andra, äfven borde uti

lut hörande Sfningar och färdigheter ernått en

högre grad af utveckling. Hvaiföre det ock ut-

tryckligen säges om Konung Olof Haraldsson

eller den Helige i Norge, det han uti idrotter all-

tid ville hafva företrädet, h v i 1 k e t han o c fe

borde i anieende till sin värdig-
het och b öga b ordf). Men denna utveckling

skedde på ett lekande sätt. Nordboen tSlde ef

det tvang, hvarmed en sednare tid sökt befordra

upplysning och seder — allt skulle ske med fri-

het, med lust och lek. Häraf kommer, att

I d r o t t e t , bvilket betecknade hvarje hemö-

t) 01. il- S. c. 5. .



elände att vinna skicklighet, det mätte vara

med afseende till kropp eller själ, alltid medför-

de begreppet om ett nöje eller en lek. Lek,
*a öfning for aitt nöje, förbiet da alltid det sam-

ma som I il r o t t , en öfning for att uppöFva

eller förvurfva de skickligheter, byilka ansagos

kunna pryda en friboren, ädel man och kämpe;

afven ock 1 e k a det samma som röna Idrot-

ter, eller öfva och pröfva fria konster, alla

slags skickligheter eller karlavulna kroppsförmö-

genheter och snillegafvor, ocks§ kallade karl-
manlegar 1 i s t i r.

För begreppets redande vid öfversigten af

dessa vSra gamla Förfäders fria öfningar och

sällskapslekar, kunde man indela dem, med en

allmän benämning inbegripna under namn af

Idrotter, uti
v

I. Vitterlek och

II. K r o p p s ö f n i n g a r.

Under första benämningen innefattar man da

1) S k a 1 d s k a p eller den tiden6 vit-

terhet, som bestod uti a) Skaldekonst, b)

Slng, c) Sagoskämtan, d) Paraboler och Ga-

tor; och

2) Sällskapliga t i d s f ö r cl r i £ ,

Bestående uti a) Instrumental-Musik b) Dans

°ch c) Brädspel.



Under de sS Kallade Kroppsöfni.ngat
inbegripas

l) Gymnastik, som bestod, i a) Kapp»

löpande, b) SkidlÖpande, c) Skridskofart, d)

Hopp och Sprang, e) KlätLrande, f) Balance»

rande, g) Svärdslek, h) B.illspel, i) Brottan-

de, k) Handkafvel, 1) Simmande och m) Ridan-*

de, samt

£) egentligen Krigiska eller V a -

penöfningar, som voro a) Slungande och

Stenkastning, b) Spjutkastning, c) Målskjutning*

d) Fäktning, e) Torneringar.

L Vitterlek.
Ända från Oden, som hade den förtjenstert

ttt s;elf bringa Vitterhet och Historia i gäng

här i Norden,' hafva vittra öfningar uti de gam-

les samqväm, mellan de mera. bullrande nöjen,

med högtidlighet blifvit öfvade under namn af

i. Skalds kap.
Den, som vid skenet af upplysningens fac-

kla blott ser närvarande tidens företräden och u-

tan vidare undersökning förklarar våra förfäder:

för barbarer, skall tro, att deras öfningar blöte

voro halsbrytande, men lika säkert misstaga sig'

Äfven vara förfäder hade en cultur, ehuru den-

na cultur ej förvärfvades inom de dystra schoi"

väggarne, eller genom bläddrande i foliajate^
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Och mödosamt begrundande af systemet*. — San-

gen och Sagan voro den Orpheiska' lyra, som

först stämde de vilda sinnena till eftertänka och

danade Nordboens inbildning och förstånd.

Gammal och ung lyssnade med begår till Skal-

dens qvad och berättelser. Hos den förre upp-

väcktes minnet af dess fordna verksamma lef-

nad; hos den sednare eldades begäret att genom

bragder sjelf en dag blifva föremål för Skaldent

sang. Hög vishet förkunnades ofta genom dett

inspirerade Sångaren. Än

Skalderna mälte,

de som det kände,

om menniskors ursprung,

fr*n fjerran tider:

Qvado de ock

om jordens danlng, m. m. *)

Ån sjöngo de om Asarnes födelse, deras strid

ttied de onda magterna, om det helas förstöring

Och en ny verld, der frid och lycksalighet

•kulle herrska. Än klädde Skalden som Havamåli

Sångare vishetsreglor i Poesiens drägt och lärde

Ungdomen, huru de med värdighet och klokhet

•kulle vandra lifvets väg» An klingade bans

*larpa hjeltarnes lof, Rolf Krakes dödskamp*

^gnrds strid med Fofner, och målade det Wal-
k ftH, der den svärdsfallne skulle njuta belöning

*ör sina bragder.

*) Sköldung. Qväd. i: 73 följ

.
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Man ser hiiraf att, livad vi innefatta under

namn af Religion, Konst och Fhilosophie, lär-

de våra förfäder genom Sång och Saga.

De gamles Skaldskap eller Vitterhet utgjor-

des af

a) Skaldekonst. De läsare, hvilka

önska sig en närmare underrättelse om denna

cul turens organ — Nordiska verskonsten, fat

jag hänvisa till andra verk, *) der den närmare

utvecklas. Då de gränsor, man mast foreskrifva

sig vid dessa anteckningar, ej tillåta att lemna

någon fullständig återhemtning deraf, far man

blott nämna, det egentliga mecharusmen uti gam-

la Nordiska Poesien bestod uti att i vissa tacter

inom h varje vers, etroph eller st kallad visa»

sammanbringa bokstäfver eller stafvelscr, hvilka

påsett för denna Poesi eget sätt rimmade mot

livarandra. Det äldsta versslaget, SSagaprS*.
h e t , det enkla, flytande Fo rnyr dal ag»
hade blott Bokstaf s-rim eller R i m b o fa-

sta* f v e r , d. v. s. 5:ne ord med samma be-

gynnelse bokstaf uti 2:ne intill hvaraudra ståen-

de och ^.illsammanhorande ver3linier3 nämligen

de 2?ne Rimbokstäfverna i förra och den 3djö *

sednare verslinien. Hjelte verisen, ået

högtidliga majestätiska Drottqvasdi, ha-

*) Jölm Olafson om Nordens gamle Dig* un$t
*

Röpenh, 1786, 4:to. Prof, Kask. Isl. Sproglaere.



nade äfven Lin! e-rim, d. ä. 2ne ord i

samma vewlinie, bade samma antingen bSde
Consonant och Vocal, eller blott Consonantea
gemensam, och ett strängare stafvelsemätt. Folk-
vetsen, det nätta, behagliga Kanhända,
hade äfven Slutrim, bvllket »Uom känne-
tecknet pS vSr nyare Toesle är nogsamt kändt.
Försfa 3kald.pr.ket var blott ett enkelt, „velo-
dukt och afmätt talt med tiden fick det dock
•» mera konstig sammansättning, .« alt afv(m
til st.len detta snille-sprSk allt mer och mer af.
vek fr3n a at van]iga) äfven h6gtid] re tQ
eller sattet att uttrycka sig. Den jemna^«ch det enkla föreställningssättet an.Sgos dS e f
»» vird.g. för ett högtidligare qväde, som de
ylande benämningar, dristiga troper och sinn-
>«a omväxlingar i uttryck, hvilka brukades af
bkalder, som gjorde ansprSk pä mera odladt
»mlle och finare smak, samt slutligen danade etS
8e»kildt. SkaldsprSk.

Skalderna, äfvensom den ädla idrott de öf-
vade, voro i allmänt anseende. Furstarne, ofta
•lelfve författare till goda qväden, hade alltid
v»d sina Hof dylika öfvade snillen, hvilka - of-
ta» lika ättgode män, ryktbare hofdingar och
"Ppre hjeltar, som kloka hufvuden, qvicka
»milen och öfvade qvHdare, de der kunde lika

18
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kraftfullt öfva, som besjunga bragder, lika Vist

rada, som smakfullt roa sin Herre — njöto sin

Konungs närmaste 'förtroende och ägde bland

dess Hofkämpar ett utmärkt anseende. Konung
Vikar hade vid sitt Hof mänga berömda kämpar;

dock var ibland dem Starkader den mest ansed-

de, och Konungen kärart, dess Önclvugismau,

RSdgifvare och Landtvärnsman. *) Konung Ha-

rald Hår/ager ärade sina Skalder framför alla

andra och inrymde dem första, platsen, ej blott

vid sitt på sin tid i alla afseenden praktfullaste

Hof, utan äfven i sin krigshärfj. Alltid vid

sin Konungs sida för att vara asyna vittnen till

de hjeltedater de sedan skulle besjunga, gjorda

Skalderna honom ett angenämt sällskap och godt

biträde,. Ån på slagfältet, der de framför käm-

parne med sin Vapnsaung lifvade den slagfär-

dige, eller i Sigurliöd prisade den segrande

krigarens mod» än uti Sköldborgen, der de lem-

te sin Konung deltogo 2 slaget; Un uti Hof ve? 11

och de muntra lagen, der de återkallade min-

net af sa val forntida som samtidens märkliga

händelser—allestädes voro de närvarande, likson*

vid Hofvet i Heort eller Hitfring på* Jutlandy

der, till de ankomne fremlingars nöje och

Till Hofvets gamman,

Hrodgars skald

») Götr; ock Rolfs S. c. 7. t) Vigl S. c. 3.

niugs Norske Hut, 2: 330.
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öfver ruiödbänk

mala skulle

oi» %
stora bedrifter.

PS de tider dä man äfven tilltalade och sva-

rade bvarandra p3 vers, ocb Skalderna nästan all-

tid inpromtu, der tillfälle erbjöds och pS stället»

der äinjae yppades, afsjongo sina qväden, sy-

nes ej Starkader varit den enda Skald, som O-
den gifvit den förmågan att kunna i bunden
stil sjunga sa fort, som man eljest vanligtvis

brukade tala. Hvad som ock vid alla tillfällen

förhöjde värdet af ett väl sammansatt qväde och

visade skaldens lyckligare skicklighet, var att

det qvads lätt ocb obehindradt, samt med behag
och färdighet afsjöngs.

b) Sången var en Skaldavisornas eller SSng-

språkets uråldriga oskiljaktiga tillhörighet. Skal-

den q v a d
, 5, e j blott sammansatte sina qvä-

^cn, yrkade orti^ utan afven aFsjöng dem och
Ändras sånger med en viss ton eller melodie,

1 a g * b vilken Stföljde sitt qväde såsom en

Melodie våra visor. I denna sednare bemärkel*
8 ö var det ej blott Skalden som q v a d , utan

atven en bvar$ som på samma sätt med Skalden

^sjöng h ans qvaden; och förekommer,' utom an-

^ ra exempel, i våra gamla qvaden Och sagor,
*J

* agra iärnor
s sSnZ äfven troligen i denna mening,

'* musiken ännu var mindre allmän, d?i ej en

t) IW, S. c. 5. Jenif, Heims Kr, 2: 340.
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gång till dansen alltid hvarken funnitö eller he»

höfts ixistrumenter, utan åskådarne cborvis sjön-

go hvar sin visa der til], liksom ännu sker vid

mänga af vara Juhl- och Ring-lekar, hafva väl

afven qväden och deras afsjungande i stället för

musik föihöjt sällskapets nöjej de utgjorde dock

en, om ej glädligare, åtminstone högtidligare mal*

ro, enär de uti samqväuien hördes bland fornsäg-

ner såsom Iefvande minnen af tappra bedrifter.

Den dervid förekommande sangens högst enkla,

men melodiska gång, National-intresset, som lif-

vades af dessa qväden, enthusiasmen och den

allmänna glädtighet, som härvid yttrades, gjorde

en behaglig och öfverraskande verkan afven på

musikaliska fremlingar och utländningar. De
ajöngo, säger en Engelsk Författare f) om de i

England bosatte JNordboar, efter sin nations

bruk, i stora samqväm, med inånga variationer

efter visornas olikhet. Man fick dervid höra,

fortfar han vidare, visor sjungas i en behaglig

mollton och ur hvarje mun dess röst och qvades

olikbeten var dock ej större, än att alla röster-

na instämde i en samklang eller harmonie*

hvilken samma Författare jemför med en Orgel-

harmonie, organica hnrmonia% eller sin tids full*

fcomlig-aste musik. I följe Af sängens allmänhet*

och att ej blott ungdom utan afven barn ganska

t) Silv, Gyraldus^ ur Cambd. Britt, 9. 890 h°*

Sulim i Krit, Hist. af Danmark,
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tidigt deruti deltogo — hvllket allt alldeles icke

tillhörde England — tillägger han ock slutli-

gen, att den måtte medföljt Nationen från

Norden.
f

c) Sagoskämtan, Sagnaskémtan. Qvä-

den voro poetiska målningar af märkliga uppträ-

den i kämparnes lefnad; i synnerhet voro de på
stället författade Visor, hvaruti Skalden lemnäde

sin känsla fritt utbrott, mera bestämde att för

vissa uppträden väcka uppmärksamheten ock

fästa dem i minnet, än att egentligen utgöra en

fullkomlig kistorisk utveckling och skildring a£

hvad som timado. Händelsens sammanhang,

tjeltens hela lefnadslopp, jiefi Saga % och annan

fornkännedom, Fornfraedii Forntidendi, lärdes a?

en, med dessa qvädén, slägte fran slägte, fortplan-

tad tradition, kallad Visa M 5 ns Sägen,
^ornsägen, Fräsagn, som utgjorde grun.

^en till de gamla historiska uppgifterna eller

S a g o r n a.

Det var ej blott inom enskilda husliga kret*

Sar
> det var synnerligen i de större och högtid-

'gare samqväm, som skämta , skémta. d. ä*

^da och förtälja något gammalt eller annars

Märkvärdigt och stort, eller Sagnaském-
* a a, utgjorde en lika så vanlig och omtyckt, som
muntrande och högtidlig öfriing. Det vanli-

gaste var, a tt en man med mogen . kunskap
0ch god talegSfva företog att säsom TaJarei
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Thulr\) för laget förtälja en sammanhängande fram-

ställning af nSgra händelser, d, v. s. förtälja en

Saga, och sjöng derlill behöriga qväden och vi*

tor, ju flere desto bättre, och äro dessa, uti Sa-

gorna förekommande qväden att anse som ett

slags docnment, fa vilket Sagotäljaren anför såsom

bevis na sannfärdigheten af den händelse, samma

qväde beskrifver. Hos en sidan man gjordes

ej blott ansprSk pä en mängd kunskaper och

rtffcer kännedom , ulan fordrades äfven af

honom att med styrka kunna utveckla sina tan-

kar, samt med snille och smak kunna roa

,5na vänner. Det rar frSn en »Ma'n Talaresto],

Thular stoitf man fick böra Gudarnes visdom tol-

]<ai och forntiden skildras: vid Hofvet, tt)

Der harpan klang,

der hördes ljuflig sångj

och Skalderna qvado.

Konungens Man, (Beowulf)

af Kämpar berömd,

i qväden besjöngs

af den, som hela

forntida qväden

mänga än mindes.

Ordet tog en annan,

som i bunden stil

t) John OUfson a. st. ». 7* tt) Sköldung* Qvä* «

73, följ, 15: 64, följ.



sedan be^ynte

om Beowulfs fiird

hunnogt att qväda

och hastande,

som i en Saga,

deröfver orda.

Hörde jag dater,

okända många, %

utförliga, noga,

dera menniskors barn

rätt icke kände.

Denne Talare tecknade således händelserna

med en trovärdighet och utförlighet , som

Vederborde, med en värma, som kunde väcka §-

hörarnes deltagande, och ett föreställningssätt,

•om svarade mot samtidens begrepp, och bibe»

höll smaken för högstnta förfäders fcugkomst,

bragder och vitterhet. Härvid kunde man vänta,

att Skalderna skulle visa sin skicklighet och gif-

va teckningen bade lif och behag.

Dock, Skalderna voro ej de enda sådana forn-

tidens högtidliga qvädare, eller, efter Herr Prof.

Sjöborgs så träffande uttryck, Vishetens, Häfder-

na» och Nöjets Härolderj äfven andra Fornvisa —
a kunde saga:

Tid är att sjunga . (thyVia)

de långa Sångei (thulur)

9



från sångarns säte (thular stoll)

ur minnet:

(Hittills) jag satb ocli teg,

jag s5g och besinnade,

jag hörde pa männens tal —

*

*l8ngo dera» qväden, såsom ock Konungarne ej

bJntt Siade sina söner att lära sig qväden, utan

roade äfven sjelfva sitt Hof b.Sde med sang

och Sagor. Märklig a'r a'fven i det afseendefc

teckningen af den gamle Hrodgars tidsfördrif

med sina Hofkämpar f).

Sedan morgon kom,

och vi att dricka

oss hade satt,

var qvSde och glam:

'Gamle Sköldungen

mycket frågade

om fjerran noga.

S§, krigets vän,

Sn harpans toner

den Gamle framlockar,

an qväden sjunger,

muntra och dystra:

Sn underliga Sagor

noga förtäljer

den ädle Kungen.

Se*n åter begynte,

t) Sköld. Qv. ag: *8o, följ.
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tryckt af ålder,

den gamle kämpen

qväda sin ungdoms
I

hacka bedrifter;

än själen var varm,

fast af vintrarne afkyld *mi,
*

mycket han mindes*

Så vi der inne

SndlSngan dag

uppmärksamt lärde

,

' tills öfver verlden

kom natten den andra.

Hvad noje man vid Nordiska Hofven hade

fl f Isländarne8 Sagoskämtan, och huruledes man
1 om Julen roade sig dermed, torde bland annat

Sjfven kunna slutas af följande lilla charakteri-

stiska Aevintyr f) eller Anekdot från Konung Ha-

raid Hårdrådes Hof i Norge. En man, benämnd

Thorsten,' en städad karl och grundlig kän-

nare af mänga händelser,, hade uppvext i

Aust-Fiördum på Island; denne begaf sig till

Konung Harald i Norge ocb bad Konungen att

vistas v id dess Hof. Konungen svarade,

fcan du något att skämta med? Han svara-

de: Jag kan något skämta med Sagor.
t>a vill jag, sade Konungen, antaga dig, men du

t) Aevintyr af Törst, ur Aust-Fiörd. eller Thorsf

Frode.
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skall skämta för bvem tom erfordras. Detta

gjorde lian och vardt mycket omtyckt» t b o c k a*

s £e I 1 i «f alla Hofmännen, så att de gåfvo bon»

om kläder. En gång sade Konungen till Thor*

st^n: det är mig ganska kärt, att mina Hofinän

gifvic dig kläder ocb du skämtat; jag tanker

gifva dig nSgot vapen
4
hvilket ban äfven gjorde;

ban gaf honom ett godt svärd. Nu led så fram

mot Julen, dä Thorsten vardt svlrmodig. Kon-

ungen märkte det snart ocb frågade, bvad som

cl ert ill kunde vara orsaken. Thorsten svarade»

att hans eget svårmodiga Jynne vore dertil) vål-

lande. Jag, sade Konungen, torde kunna gissa

till rätta orsaken.} det är nu väl slut på dina

Sagor, bvarmed du hittills jémt roat laget, och

torde det vara dig okärt, att de trutit före Julen.

Thorsten svarade, att så var. Jag har väl, fortfor

ban, ännu en Saga, och det ar eder egen utfärds-

Saga (om edra utländska bedrifter); men den

vågar jag ej förtälja. Konungen svarade: Det

är just en Saga, hvilken jag är mycket ny-

fiken att fS böra; men nu skall du ej skämta

nSgot, förrän Julen kommer och alla kämparne

äro samlade. Första Juldagen skall du begynna

att förtälja, ocb skall jag foga» si Sagan skall

jemt räcka Julen ut; ty under Jultiden är friskt

omdrickande, och tarfvas liten tid till berättelser.

Under den tiden du berättar, få*r du ej veta»



hvad jag tycher vara väl eller Illa sagd t; men

så vida jag tycker om sagan, skall jag gifva

dig någon gafva. Nu horn Juldagen j
Sagan b«-

gyntes och vidrörde hvarjehanda. Lat nu vara,

sade Konungen: du måste nu till att dricka.

Mänga sprakade om dristigheten häruti, och

hade hvarjehanda tankar, huru detta mande täc-

kas Konungen. Så framgick Julen: Konungen

hade mycket nöje af Sagan och fann deri behag

och sanning. När Trettondedagen kom, »lots

Sagan om aftonen, och sade Konungen: Lyster

dig ej veta, hvad iag tycker om Sagan? Thorsten

qvad ett lofqväde, h r 6 d r, derom. Konungen

sade: detta likar mig ganska mycket; och är Sa-

gan ei sämre sagd, än ämnet är till, men hvar har

du lärt den? Herre! svarade Thorsten: Jag bru-

hade hvarje sommar fara till Alltinget i vSrt

land och lärde jag der denna Saga, som förtal i-

des af H a 1 d o r Snorreson (hvilken på

denna färd varit Konungen följaktig)- Det är

da, sade Konungen, ej underligt, att du kän-

ner den sa väl: hall till godo denna gafva, och

var hit välkommen, dertill har du rättighet,

.när du behagar. Konungen gaf honom en god

skeppslast, kaupeyrirj och ansågs Thor-

•ten för en via man. Har. reste sedan tidt och

°fta landen imellan och var ofta med Kon-

ungen.
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Isländarne hafva ofta på detta sätt vistats uti

de Nordiska Hofven och med sin skämtan un-

derhållit Furstarna? och Hofvets målro. Kon.

ung Harald Hardradq höll ock jemt uti sitt

Hof en Isländare, som dagligen skulle berätta

någon forntida händelset). Isländarne Thor"
vald och S t e f n er roade Konung Olof

Tryggvasonff), och Vi d g o t höll Hertig Knut
iSchlesvig +H) ett behagligt sällskap med
sina reseberättelser. Presten Ingemund E i •

n a r s o n , en höglärd man, som kände en mängd

Läfder, kunde väl med Sagor och höll folk med

dem godt sällskap, har derföre allestädes hos

utländningar varit välkommen och hemfört stora

belöningar*^ att fortiga alla andra mera bekanta

och ryktbara Sagotäljare ocli Skalder, hvilka
i

rummet ej tillåter att här anföra.

En mogen man, som genom uppmärksamt

horande och troset bevarande af de äldres lär-

domar riktat sitt minne med en mängd qväden,

skaffat sig en tillräcklig kännedom af forntidens

häfder, och var sin tids lefvande historiska ar-

chiv, vittr maJr, sem morg daemi (fo?'ndaemi)

veit, kallades vis, Frodr, Fraedi madr —~ allt

titlar i fredliga yrken lika gällande, som de af

mod och tapperhet i krigiska. En sådan mSng-

t) Torf H. N. Z' 332. it) 01. Tf. S. 22: 46, 62.

ttf) rui
)
rtb S. c. 87. *). Surlung. S. Th. I. c. 6.

«



fcunnig och snillrik Sagotaljare, Sagnamn3r
9 var

allestädes högaktad och gerna sedd i alla säll-

skaper, och hans med behag framställda berättel-

ser med stort nöje och valbehag afhörde. D*
forntiden också aldrig saknade man, med hog
för dessa öfningar, utan hvarje ryktbar, bevan-
drad och bedagad man ägde både kunskap och
erfarenhet, felades dem ej heller nånsin talare

och qvädare i deras Gillen. UtgjQrd e blun-
da denna idrott på en gång ett lika smakfullt
och lärorikt, som högtidligt och alldeles natio-
nelt sällskapsnöje. Utan att alla gamla forn-
sägner hunnit, ens genom skrifkonsten, ttpple£
va vår tid, äga vi dock för vår äldsta Histo-
ria inga andra källor, och borde derföre de f3
som blifvit räddade, med så mycket större om!
bugsan begagnas,

d) P a r a b o J e r och G 3 t o r.

Till forntidens vittra lekar hörde afven ett
visst bemödande om vältalighet, dels i nälta och
korta, dels i mörka och invecklade gStor, )\k.
nelser iMädda berättelsens for;n, eller paraboler
och ordlekar; allt snilJeöfningar, som p* en viss

^kurens grad alltid varit i högt värde. VSra
g^mla urkunder säga oss ock, att ett inveckJadt
QrC8tällningssätt var de lärdas sprSk: det var då\
et*r det+), visa och lärda Mans plägsed, att

Li6dab
( ',k hos Salan a, st, s. 97. Jemf. Suhm Hist,

,

a* Etonmark I: 22$.



framställa sin vishet, maela sin fraedi, med pas-

sande, men mörka och djupsinniga talesätt, din-

pum skilnengum, att dels högre sanningar ej

matte oskäras genom den okunniges dervid lätt

fastade lägre begrepp, och dels genom de rika

anledningar, bilden uti en liknelse eller hop gaf

at inbildningskraften och eftertanken att söka en

mångsidig och djupt dold mening i deras oe-

gentliga uttryck, ett större fält öppnas för skarp-

sinnigheten och snillet. Parabolen tjente åen

diktande Läraren ej blott som medel att lära och

försinnliga vissa sanningar, utan i synnerhet att

upplyfta lärlingen till en högre ståndpunkt samt

till åskådande af det öfversinnliga, att symbo-

liskt föredraga hvad som sednare miste fattas

intellectuelt elier moraliskt. De gamles My-

ther, Sedelära och lefnadsreglor sakna ej dylika

lärdomsbevis. Eljest brukade man att uti gatlika

dikter, liknelser och hvarjehanda klyftiga omivep,

tihaekmim daemutn^ serdeles vid grannlaga mU och

för Öfverhetens öron framställa sanningar, hvilka

eljest varit äfventyrliga att säga. Fa detta sätt kunde

Vestgöta Lagmannen Emund med en hop diktadfl

Sagor och besynnerliga Lagfrågor hafva tilifål'

le att för Olof Skötkonung framkalla e* na

Landsmins åstundan om fred med Konung Olof

i Norge*). P£ sgdant sätt kunde fäherden* Sno

utan fara för Konung Attila i Sverge frambär»

t) Ol. H. S. c. 96.
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en underrättelse, hvilken i annat fal] kostat lif-

vetf). firagda Ölver har genom sitt sätt

att underrätta Konung Sven G o ,d r A d e , /z<?i7-

racii, i Danmark om sitt a bröderna Björn och

Ulf begångna mord, fatt sitt tillnamn och und-

vikit den hårda behandling, han både såsom Kon-

ungens mänt baneinan och Norrman kunde vänta

sig under en emellnn Norge och Danmark påståen-

de fiendtlighet*). Anländ till Danska kusten och

der skeppsbruten, nedlade han förenämnde

man, hvilka ville griva honom, och ankom till

Konungens Hof. Konungen »att då öfver bord.

Ölver erhöll tillstånd att inträda, helsade Kon-

ungen och sade: Eder, Konung! tillkommer

att döma öfver alla förbrytelser. Jag kom i en

»våri^het, inånga män sammansatte sig och ville

mörda mig. — Konungen bad honom tydligare

framställa sitt åliggande. Ölver sad<c det våren

Ulf här i landet, som ville rifva och bita hvem han

kunde. Jag genomborrade honom* men då jag

fällt honom, ville nian derföre döda mig. Man
sade nämligen, att jag dödat den Ulf, som var

tdert hemma fostrade djur. Mot mig sändes en

kemtaaid Björn, och många män förföljde mig.

^ ag skadade ingen människa; men Björnen dref

yxan genom hufvudet och drap honom. Det
varfä r att värja mig, Herre! Detta mal under-

t) Loccen. Ant. Sv. G. L. a. c. 15- *) Br*gd.

Olv. S. c. 1.



ställer jag nu edert domslut. Konungen svärd,

de: Ulfvar äga för sig ingen rätt : de ligga o-

gilda, der de dräpas. Jag får nu, sade Ölver f

förtälja vidareförhållandet: Jag hur rakat blif-

va bröderna Ulfs och Björns haneman, och är

jag nu uti edert våld. Du har, svarade Kon-

ungen, varit mig öfverklokj du skall ock heta

B ra g Ja Ölver, och efter som jag ej kan åter-

falla mina ord, skall du fä behålla lifvet.

Eric den Vältaligef), med hvilken titel hans

samtid bevärdigat honom för hans fintlighefc

och spetsfundighet uti dess uttryck, fick äfven

på sfidant sätt tillfälle säga vederbörande uti

Konung Frodes Hof åtskilliga sanningar med

den skicklighet, att Konungen yttrade sig slut-

ligen : Nu är jag alldeles villrådig, så bar du

förblindat mig med ditt mörka tal. Godt, svara-

de denne aldrig svarslöse man: så har jag ock

fortjent belöning, da jag gifvit dig m.lnga vigtiga

Saker tillkänna, utan att du dem förstått. 1*5

samma sätt trodde ock Nidqvädaren sig gjort

sin sak ganska väl, när hans nidviaa hade en

så konstig sammansättning, att saken eller nam-

net, med poetiska ' omsvep, besynnerliga biidet

och mörka ord, föreställdes så gåtlikt, att ovän-

nens skarpsinnighet ej förslog till dess redan-

de*). Flera exempel att förtiga, 1 förekommet

•f)
Sftxo L. 5. 3. 7f, 74 följ. Jeraf. Suhm. a. ft. «•

Sig följ. *) Företal till Gunh Ormst. och SkM
Ram. S. «d. Köp. s. XXyif, XXVUI.



öfta i berättelser, der de gamles sällskapslefnad

och" vitterhetstäflingar tecknas, en förunderlig

blandning af mörka talesätt, spetsfundiga svar,

mångtydiga meningar, sinnrika uttryck samt

ijvicka och korta sentenser, ja ofta mycket be-

tydande, men någon gång långt sökta och fina

Ordlekar. * " -

Äfven de egentliga Gåtorna, dessa små in*

Vecklade problemer, hvilka förnöja under snillet*

och eftertankans ansträngande, äro som säll-

skapsnöjen och snilleprof ganska gamla. Våra

Förfäders tycke för denna vitterhet gick så längt^

att man genom skarpsinnighet i gåtor kunde

fria sig från ett ådömdt straff *) och undvika da

12 visa Offerprästernas domslut. Konungar, Höf-

Åingar och de ypperste i landet taflade sina i-

mellan uti en öfning, som ansågs så mycket bi-

dragande till snillets sk*ärpande, och fordrades»

bäruti sa väl som uti alla andra idrotter, öfver*

Jägsenhet af den förnämare **)• En sådan vitter-

^etstaflan hade Gester blinde, eller Oden under

°ang namn, med den vise Reidgöta Konung

^eidreki ***) hvilken uti gator var en stor

Ritare*

*) ttcrv. S. c. 14 ock Verel. Anm. **) Sax© Qtk

Suliuu'** st Herr. S, «. jg.

lo
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Ända in i ly.åe århundradet utgjorde gätdf

en del nf vira Förfäders tidifördrif; i synnerhet

var det vid Jultiden och andra högtidligheter,

som man med. dem pröfvade hvarandras fintlig-

het. Man finner ock ännu vid början af förflut-

na sekel många brölloppsqväden sluta sig med

någon g°ta till ämne för brölloppslagets jollerj

men nu har man ledsnat vid dem, lika som vid

Lo g o g rip h er. Charader och andra dylika

ordlekar.

e) Sällskapliga Tidsfordrif. Undetf

denna benämning har man jemte Isläadarnes gl e*

cl i r velat hänföra sådana öfningar, son», ehuru ej

egentligen hörande till de vittra, likväl, s°aoni

mera sysselsättande phantasien och eftertankan*

e] kunde subsumeras under den fidra hufvud-

afdelningen.

a) Musik. Hos ett folk, der fria konster

så mycket värderades, och man hade så mån-

ga och olika öfningar, vore det nog underligt,

om den mest förtjusande och Jjufvaste, Musikeflf

bl ifvi t med sådant förakt ansedd,- som min trott

sig hefogad att sluta af den så kallade Leka-

re rätten i våra gamla LandskapsLagar f).
Den

deruti för en förolämpad Lekare stadgade, endas*

nesliga och osäkra upprättelsen åser blott eTi

kringstrykande bedragare. Redan i aflägsna*"*

t) Vgtl. L. B«rd. B. 7. A. Ögtl. Drspm. B. >8« Fl.

/
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hedendomen värderade man Musik och muntra-

de sig dermed vid åtskilliga tillfällen, och fann»

tedan uti Ynglinga Konungarnas Hof ordentlig

Musik, bestående af flera förenade instrumentet/

Åtminstone bestod Konung Hugleiks Capell a£

Harpo- och Gigo-lehare sarnt Fidlare +). Kon, »

Olof Skötkonung höll likaledes för sitt bordno-

je ordentliga Spelmän, Lekar©, hvilka med sina

harpor, gigor och andra instrumenter skulle, sä

Snart rätterna Voro framsatte, forljufva bordets

njutning med musik ff), bvilken ej lärer varit

Sämre än Boses vid bröllopet 1 Gläsisvall, som

ombytte stycken for hvarje skal Äfven de

gamles krig saknade ej sin Musik: En trumpeta-

te, Ludursvein, skulle då Masa lid Samann ellet

genom blåsande gifva krigsfolket tecken att sam-

las *). Redan Heimdall hade derföre fatt sin

Liidur eller Giallarbom, som hördes öfver hela

Verlden, att han skulle tillhännagifva Gudarnes

fienders annalkande. Sedan folket var samladfc

och lederna uppställde, blåstes i Ludrar, i ludra

llä<it, hidra gdngt oob herlldsit, uppgafs härskri

till tecken af slagets början, och härarne rusade

*not hvarandra.

Deras instrumenter voro ganska enkla* Sjelf-

^a Heimdalls bögVjudade Giallarhorn var, liksom

i) Yngl. S. c. s5. tt) 01. H. S. c 96*. ftt) H«*

**ud ocl^. Boses S» c. 1* *) Hwv. S. c. 12.

1



andra den tidens vanliga krigsinstrumenter, «ä

enkel ludur
%
valdhorn eller trumpet. "Uti urnor

liar man funnit en munharpa af förgylld koppar *),

och synas dylika äfven varit ibland den sto-

ra konstidkaren Hothers instrumenter. For öf-

ligt nämnas, ibland Saungtol eller musikaliska

instrumenter, Bumha, trumma eller puka, giga

och fulla, några slags fioler, gigor eller Jiron

Harpan var dock redan tidigt bekant såsom den,

tidens präktigaste instrument ^och pryddes äfven

med strängar af guld och silfver, såsom den, på

hvilk«n Kon. Harald Hårfager brukade spela ff).

Harpan var redan gudarnas sällskap i gästabud

och Nordiska Furstarnes nöje. Harald Hårfager,

som var så stor i andra egenskaper, hvilka '^pas-

aade hans värdighet, och ofvad i alla den ti-

dens konster och vetenskaper, spelte sin harpa

med en färdighet, som satte alla i förundran*'

Hrodgar och flere andra Furstar tyckte ej min-

dre om harpan Un Achilles och kunde likaledes

med sang öfver berömliga hjeltars bedrifter gif-

va ett förhojdt värde åt dess toner.

Ehuru vi, ur de fa uppgifterna om de gam-

les tonkonst, erhålla obetydliga underrättelser

om dess utförande och harmonie, som dock va-

rit nog olik vår tids, tfnna vi likväl, att den för

*) Wotms. 48. Suhm i: 127. S*x» L. 3. 3, 39. Scepb,

not. s. 87. tt) Yigl S. c. fr
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aln tid Llifvit drifven till en betydlig höjd, s5

att den äfven varit i stånd att uttrycka känslor;

en egejiskap, som i vara tider utmirker en mä-
stare, men på den tiden ansågs såsom en" troll-

konst *). vG unnar slog sin harpa, så att käm-
parne rördes, och skönheten fällde tårar. Han
kunde äfven slä harpan med tårna och tjusa

ormar med dess toner •*). Forntiden har ock

länge ihugkommit de slag, han tog på sin harpa,

förrän han skulle dö. Norna G os t kunde li-

kaledes väl handtera sitt instrument och derpa -

bland annat äfven förnya både Gunnars slag
och Gudrunai konstiga grepp ***); Hother,

en Konung i Ellaemsyssel på Seland hade upp-

öfvat sig i tonkonsten allt hvad man kunde vän-

ta på hans tid. Med sin sislrum och barbiton,

harpa, lyra och allt slags strängaspel, kunde han
böja mennrskors sinnen til] glädje och bedröfveK
*e, medömkan och hat, samt uppväcka hvad kan-
al* han ville f)s en skicklighet, hvilken äfven
nen Spelman ägde,- som spelade uti Kon. Erik
Eyegod» Hof tt> Hans första toner försänkte,

hela Hofvei i en ljuf mel angh o-lie; hans om-

*) Jemf. Prof. Sjöborgs i„l. rfft pgai. Anr. s. 59.
** Edda, Daemes. 75- Thorkelh,. Anm. till Sköld.

Qv. s . 041. jcmf. Vols. 5. c. 46. ***) Norna
Gest. S. c. 3. 6. |) Sax© ausU ff) Holberg
3>«tUT). Hist; 1: 199,



bytta »lag Hfvade kämparne, att de begynt©

springa och hoppa; och med ett annat stycka

uppväckte lian allmänt raseri och ursinnighett

Nästan på lika verksamt sätt slog Bose
v
fiån O,

stergöthland sin harpa på Brölloppet i Gläsisvall»

*) Då han begynte spela, tiJlattodo alla, att de

aldrig hört något så skönt, hvilket äfven instäm-

mer med hvad andra Skandinaver intygat, hvilka

funnit musiken i Jotunhem ganska stråf och o.

behaglig t)- Men då de tillade, att bättre omöj-

ligen kunde spelas, svarade han, art man ei bort

mycket af leken än. När Thors skål kom in,

' bytte han om slagen, och begynte da allt bvad

i rummet var att dansa. Läsaren behagade jem-

föra bvad H:r Prof. Sjöborg i sin Inlerlnine; till

Fädernesl. Antiqu, s. 60. och ff, härom vidare

utvecklat.

b) Dans, detta glädjens uttryck bos alla

lordens odlade så väl som mindre cultiverade

folkslag, var också hos våra Förfäder en ej ovan-

lig öfning vid högtidliga tillfällen. Utan att det

ännu hunnit blifva en förfinad konst, som ut-

tryckte lidelser eller skildrade charakterer, var

detta nöje dock ej utan sin regelmessighet, »om

vi ännu kunna se af de få genom tradition be-

varade dansar. Sådan var V i k i - V a k i, en dan*>

*)Heraud ock Bos. S. c. ir, f) Thorst. By»**'

S. c. g.
.

I



der män och qvinnor to£G hvarandra parvis, de»

lade sig i groupper, och hvar for sig afsjongo ef-

ter vissa pauser en sång, b vars omqväde uppre-

pades af alla, Ringbry tning*\ Hringbrot, bestod

deruti, att de dansande i lång rad, anförde af en

fördansare, som sades bryta ringen, gin-

go
;

under det sista parets upplyftade armar onu
t

fcring den yttersta personen i kedjan, och seder-

mera på lika satt fortsatte omdansningen omkring
,

iiåsta person, til) dess hela Kedjan af dansanda

på detta sätt blifvit en konstigt invecklad knip»

pa eller flock* På Island, äfvensom i vissa Sven-

ska Landsorter, är denna dans ännu bibehållen

och påstått) hafya likhet med hvad i Danmark

fcallas: dandse -Harpeskrsb med et Haandklaede

ir.cllem sig. Annu några flere sällskapsdanser

nämnas; men de flesta känna vi ei mera, De^

var naturligtvis i synnerhet ungdomen af bägge

könen, som deltog i detta nojej och lycklig

den yngling, som visat mandom i slag eller med

ära och guld hemkommit fran långväga färder;

Vid hans sida ville hvarje flicka dansa;H) då den

fege och hemfödingen, heimdragir, alltid sig sig

föraktad.

*) Arngr. C\ym, och. Tliorl, a, st. 2i6, Engelit» e,

55. t) Steph, not. till Saxo i. 224 och Thorl*

5». tu *tt) 01. Tr. S, a; gi.



Utom dessa sällskapsdansar hade de ock än-

nu några af högtidligare beskaffenhet, som bru»

3*ades vid Religions- och anrlra offentliga högtid-.

Jigheter, ehuru vi ej mycket veta om deras be-

skaffenhet. Dylika Nationald ansar bibe-

nollo sig ganska länge efterXhriuendoroens in-

förande — de fingo dä blotb en annan rigtning:

Christus och Helgonen togo nu Odens och de 1

gamla bjeltarnes plats. Lemningarne häraf Hro

ännu öfriga i åtskilliga allmogens nöjen vid Jul
9

Fastan, midsommar och andra tillfällen.

Men våra förfäders lust ett öfver allt in-

blanda de manligare öfningarne bade också upp-

funnit egentliga G y i» n a st is Ii a eller Kri-
giska Dansar, som väckte och iiudarhöllo

ungdomens heroismus och gSfvo ärelystnaden

mera tillfälle att visa prof på dristighet, färdig-

het och styrka. Af detta slaget var Svärd-
dansen, Chorea gladictforia eller armifcra sal"

tatio +j, som ännu i medlet af lCda Århundra*

det synes varit bruklig i Sverg-o. Denna öfning,

hvari ungdomen fick ordentlig undervisning af

erfarna Lärare, bestod uti att dansa mellan drag-

na svärd och hvassa spjutff). Alla de dansand*

höjde sina svärd med skidan på, till dess man 5

' gingor gjoTt omdansning; derpå drogos svärden

och höllos i vädret, och under ett slags Justfäkfc-

f) Ol. Afagn. Hist, Sept, L. 15. c. 23. ff) Jm*
T*o. Gevm. c. 24.
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ning bildade de dansande en sexkantig figur,

com de kallade r o sj men äfven denna upplös-

tes snart och man höll svärden, si att öfver

livars och ens hufvud utvecklade sig en fyrkantig

ros. Rörelsen vexte imellertid allt jemnt ach

blef häftigare, så att klinga mot klinga, under

beständig musik och sSng, med kraft pröfvadesi

till dess ett hastigt tillbakaspringande p§ en

gäng slutade hela dansen. IVlan kan icke, tilläg-

ger författaren, utan att hafva sett den, göra

fiig föreställning om huru skön och full af vär-

dighet en sådan öfning är, hvarvid en hel beväp»

nad mängd med muntert sinne anföres till strid

genom en enda persöns undervisning. Det vax

i synnerhet fastlagstiden , denna vapendans

anställdes; man förberedde sig dertill hela Stta

dagarne, då man intet annat gjorde än öfvade

sig* och hade äfven de andelige tillstånd att der*

uti deltaga, heldst der, sSsom det heter, ej före.

hommo andra än blott anständiga rörelser. Dess-

Utom uppger samme författare*) flera dylika

dansar, hvilka ända till honom frfin urminnet

tider blifvit bibehållne. Hans chorea hormica sy-

nts ock vara ett slags svärdsdans, chorea arcualis
y

©Her dans med tunneband, hvilken beskrifves sl-

fi°m ungdomens, d$ deretfiot en ringdans efter

tninul a g omkring stora brinnande eldar, kallad

% st, f. 24- 17 %
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Pyrrhica Salta tio* uppgifves varit tillförne en
4

vid de Nordiska Hofvcn bruklig förlustelse, hvar*

vifl kämparna Si fven skola roat sig att kasta livar*

andra i eld™; hvarefter den uti elden fallne

skulle dricka under Juleklubban, innan han fick

återvända till deltaoande i dansen, och kunde

s$ detta nöje fortsattas långt in på nätterna; ige*

nom denna dans härdades man mycket att utstå

svårigheter, som kunde förefalla i krig*), och

var det väl uti sådana yra dansar — hvarvid

man kunde anse det temligen afgjordt, livad en,

af Greklands gamle Philofiopher påstod, att den

var tapprast i Krig9 som brist kunde dansa till

Gudarnas ära — som karlarne dansade för sig

f 'elfva, och först, sedan dessa satt sig och ej dan*

sade mera, fruntimren, likasom vid bröllopet i

GlgsUval), stodo upp till att dansa**); h vårföre

det ock e| var underligt, om, under Cbiisten-

domen, Prästerskapet ej kunde dellaga i dessa

dansar. En del af de gamles dansar voro ean-

ska bullersamma, och funnos uti deras gäslahud,

i synnerhet under medeltiden, ymnigt dans och

Jek+), och kunde, bland andra, i synnerhet de

Tyskar, Konung Albrecht med sig införde, sprin*

ga och hoppa.

f) a. st. c. 27. **) Heiaud och Bos. S. s. 49»

jemförd med s. 51. t) Rin»kr « 3'» fl -
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II. Kroppsöfningar.

I Skandinavien var tapperhet den största ärst

och krig den fribornes vanligaste och käraste

sysselsättning, Pä en tid, då krigen utfördes med

armstyrka utan vapen, som döda på långt häll,

utan egentlig taktik, blott med personlig tapper-

het, styrka och färdighet, skulle naturligtvis

ocksi de öfningar mycket värderas, som bidro-

go till dessa sa gällande förmögenheters uppöf-

vande, Sfyén som Idrotter, hvilka i krig kunde

bli användbara, skulle utgöra ynglingens förnäm-

sta prydnad, jemte det de voro dess sysselsätt-

ning och nöje. Tidigt öfvade sig eck Skandina-

vern i kämpalekar och förvärfvade redan såsom

gosse färdigheter, hvarigenom han sedan kunde

mäta sig med andra kämpar och i striden göm

sin fiende segern stridig, Hvarje samqväm,

hvajje samling af ungdom voro lika många öf- '

likigs ti 11 fallen för kraftpröfvande lekar och idrotts-

lön, der kåmpaprof härdade kroppen och åskj*

dames bifall öfver den skicklige Idrottsmannens

färdigheter spände ynglingens hug och bemödan-

de att förvärfva en hjeltes egenskaper. Vid Hof„

Ven, der en mängd hjeltar och äfventyrare sam-

lades och ofta sysselsatte sig med att pröfva

hvarandras skickligheter, var alltid tillfälle till

kämpens fullkomliga utbildande, och utrymme
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för dessas iiöglldligare anställande. Utanför

Furstarnes borgar voro ock serskilda, för dylika

öfningar bestämda Lekplatser, Lekvallar.

Härstädec, afvenfiom ock -vid sina tillfällen pä

andra sLä 11 en, der folkmöten eller thing höllos,

öfvades idrotterna ej blott såsom lekar och nöjen,

utan äfven såsom krigsmanna öfningar och hjel-

teprof, serdeles på de sä kallade Vopna- thing

eller H e 1 g e - thing»), der Väringar öfvade

och pröfvade hvarandra till sina härfärder Sfc

M i k lagård, Constantinopel. Forntiden vann,

genom en beständig öfning, en serdeles fär-

dighet i sina Idrotter och bildade starka käm-

par samt, efter sin tids krigssätt, skickliga och

färdiga krigare. Af de hithörande Öfningar an-

föras'här, såsom de beskrifvas af Thorlaciuf
och En g el stoft f), de egentliga hroppsöfnin-

garne, hvilka hidrogo att gifva kroppen lätthet*

vighet och styrka, under

i. Gymnastik:

a) Kapplöpande eller Löpande i

egentlig mening, Sked. Denna Sfning, hvarpå

de gamle Greker satte sådant värde, att i de

©fientliga lekarne denna tog företrädet för all»

*) Grctt S. hos Salan. a. st. s« 133- t) Om det

Pris de Gamle Skand. satte paa Legems Ov. Thorl.

de Matvim. Vett. Jemf. Berck om de Gamles Tids-

fördr. och nöjen.



de aadra, var ej i mindre aktning hos de gamla

Skandinaverne. Deras lefnadssätt och i synnerhet

deras smak för jagt hefordrade denna färdighet»

De bragteden ock till en fullkomlighet:, som

sätter oss i förundran. De fnnnos, som kunde

löpa så fort som de snällaste hästar*), och voro

ofta de förnämsta män och sjelfva Konnngarne

stundom ibland dem, som häruLi mest utmärkte

sig. Sådana voro Konung Olof Tryggvason i

Noige, Sigurd, Slembidiaku och Konung Harald

Gille, hvilken sednare också offentligen vann

priset vid ett Kapplopp i Norge. Frdr och

F6i-hvälr% benämningar vpå den, som ägde en

serdefes styrka och vighet att löpa, voro i

forntiden hus oss ej mindre hederliga än Achills

tillnamn af s n ä U f o t a d hos Ho mer. Det var

ock ej blott i hedendomen och blott kampar, det

Var ännu på 1470 talet, som vi äfven finna en

fattig bonde Biörn Starkersson berömd for mod
°ch snabbhet att löpa: han lopp så fast som
man med hästen rande, och slog full fast med
bada händer, oeh var mot fienden som en glu-

paude Gam.f). Men äfven den bästa sak kan

missbrukas; fotvigheten kom således äfven bof.

Va * till godo, och var. då, såsom Konung Erik i

^Sr»ge Rolfs Saga säger, äfven en t j u f v a

ld r o tu En fcidlös tjuf på Island, som het

*) Heiius Hr. Ed. Sv. 2: 27i* t) Fvimkr. s. 5&
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G e i t « var sä fotvlg, att ingen häst kunde

upphinna honom*).

Men utom detta enkla och naturliga löpan-

de hade man också en mera konstig öfning,

som bestod deruti, att man med en kapp i han-

den eller en i hvar hand och med dessas till-

hjelp slungade eller liksom kastade fram kroppen-

Detta kallades skjuta fram slangen
undan sig, eller skjuta fram s p j u -

tetundersig, och var en gammal öfning i

Nordenf). På detta sätt kom förbemaide Kon-

ung Hara-ld Gille på sina bägge käppar förr L i ll

målet än bagge Danska Konung Eric Emund#
utsöktaste Gångareff)

Till detta mera konstiga löpande kan åfvert

raknäs! ett annat sätt, som fordom kallades

hancLlilaup,' då de rullade sig omkring på sina

utsträckta händer och fötter liksom ett hjulfft)»

hvilket man ock nu för tiden får se gossar gör*

Under namn af Springa hjul.

b)i Skidlöpande, Skidfaeri. Konsten att löpa

på skidor, skrida d shidum^ har från äldsta tidef

varit bruklig i Norden, serdeles i JSorge och

der aldramest bland Finnmarkens Invånare,

hvilka ock deraf Jorde fått namnet Skridfin-

•) Sturlung. S. I. B. s> Th. c. 13. j) Tori. a. st,

*54. tt) Saxo Gr. L. 14. s. 24S. ftt) ^hoT"

lac a. st. s. 1255,



305

Har. Den testar i färdigheten att på ett slagg

langa skidor eller skridskor, be&krifna och

tecknade af Stephanius*) och Olaus Magnus**),

med tillhjälp af en käpp kunna lått och hastigt

glida fram öfver snön. Denna konst är i ett kallt

och bergigt land ganska nyttig alt lätta commu-

riicationen, i synnerhet Öfver fjällarne om vintern,

och har varit ett räddningsmedel för mången,

gom eljest skulle hafva tillsatt lifvet. Danska

Regeringen har genom fastställd belöning

för dem i Norge, som i akidlöpande ofva sig och

uppnå n"gon fullhomVighet, sökt åter Hfva

denna skicklighet. Konsten kändes afven af nå-

gra bland Asarne f), och redan Nor afbidade

godt skidföre, då han skulle uppsöka Goaff).

Till bevis af den aktning, man hyst för denna

idrott, hör att den alltid uppräknas ibland de fär-

digheter, h varpS nian satte mycket värde, och att

de mest betydande män giort sig en ära af att

kunna den fullkomligt, ja äfven att offentligen

visa sin färdighet deri och tafla om priset. Ei-

nar ThambaskeKver, Arnliot Gellina, Konung
Harald Bkltand och Konung Harald HSrdrade
v«ro berömde tkidJÖparej men denna sednares

,

*fund och harm öfver att hafva funnit sin mä-
8ta re i Hemming hade nära kostat dennes lif. Till

*) »• tt. t. 26. **) Hrst. Gent. Sept. L. 1. c. 25.

t) Édd, Daemcs. 2i, 26. ft) Fuud» Noieg. s. 2.

1
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bvilken. hög grad af fullkomligkst mänga hade

bragt denna färdighet, synes af Arnliot Gellina
5

tom lat tvänne andra personer sta på sina ski-

dor och lopp det oaktadt lika fort, fritt och o-

behindradt, som om han varit ensam på skidor*

na. En god skidlöpare het med ett ord sliidfaerr.

I denna konst ega Lappar och Pinnar i Norge

en stor skicklighet. Något eget var det dock t

att denna öfning, så allman i Norge, ej fortplån»

tade sig med de utvandrande till Island*).

c) I s 1 H g g e • och Skridsko-fa r t

var liksom skidlöpande en af de gamla Nord*

boars älskade öfningar och kallades att kun-

na d isleggium samt var en af de idrotter, hvar-

af Konung Eistein berömde sig för Konung Si
-

gurd Jorsalafarare, di de uppvärmde af mjödetj

begynte att uppräkna uvar sina foreträdenf).

Att den eliest, bland de öfningar, hvarvid en el-

ler annan utmärkte sig, namnes mera sällan än

•kidlöpande, torde komma deraf, att man ej fanft

något serdeles beröm i en öfning, som alla för-

stod©. Deras skridskor hnfva väl i det hela va-

rit inrättade sfoom vara; dock sprungo de icke

blott på jern och stål, utan äfven på släta ben

som de bundo under fötterna, liksom vi var**

•) Thorl. *, it. t) S5g. Jorrf. S. c, 34,

1
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islaggor. Bagge slagen omtalas*); dock vardera»

des de förstnämnde mera.

En färdighet af ringare art än förutnämnde
var det enkla fotskrida eller ett fortskridande, som
icke ISnte nSgot utvärtes redskap, vSr tids Kana.
Imellertid kunde dock Skarpbedin tacka den-
»a för, att han lyckligen undslapp sina fien-
ders skott.

Hopp och SprSng, hlaup, var en
Öfning, bvarpå våra förfäder satte så mycket
större värde, som dels deras lefnadssätt, deras
oroliga och krigiska anda, dels ocksS de-
ras knds physiska beskaffenhet fördubblade de
tillfällen, bvarvid den blef dem både nyttig och
Nödvändig. För att mera styrka^ kroppen, vande
man sig småningom att springa betungad, isyn-
nerhet med vapen, och då först var konsten
fulländad, när man hade bragt detta till en jjrad
af färdighet. Gunnar af Hlydarenna, en förnäm
Isländare, sprang högre i vädret än han sjelf var»

Och det med hela sin karklädnad och vapenrust-
ning, lika så väl baklänges, som framåt.**) Skarp*,

tedin, en annan Isländare, 'gjorde ett tolf al.

nar Ungt sprang Öfver floden Merkrfliot, hvil-

ken bade uppstigit så högt, att man hvarken

k^nde köra eller rida deröfver, och det, oaktade

*) 01. Magn. a. st, c. 24* *') NiaL 5. c, ig.

0O«
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bräcldarne på bäda sidor voro tillfrusne och mycket

glatta, t) Likaså Mar Bergthorson ++), Kettil-

björn. Viking, Sigmund Brestes son, och Eigil

Skallagrimson gjorde dylika språng öfver betyd-

liga grafvar*). Mången räddade sitt lif genom

denna lärdighet, än genom ett behändigt sned-

språng till sidan, än genom ett djerft hopp från

höjder, än genom ett luftsprång öfver en hel

krets af hringstående fiender, hvaraf han omgafs;

såsom berättas om Kare Sölmundsson, Hörde

och Helge, Sigurd och Ragnvald Jarl på Orken-

öarne **). För en sådan öfvad luftspringare var

det naturligtvis ingen svårighet, att såsom Vid-

ga svänga sig upp på sin hä3t utan att röra

stigböglarna.

e) Klättrande, Bratt-gcng?ii. Denna öf-

ning synes .naturen sjelf b afva anvisc inennisfcan

i alla bergiga länder. Boskapsskötsel, jagt, fo-

gelfangst och laundrade anledningar kalla fjäl-

lets son pä branter och skarpa klippor. Att

klättra, klifva, klifra (af klcf, brant, bergsslutt-

ning) måste alltså blifva en temligen allmän öf-

f) Nial. S. c. 93. ft) Sturlung. S. 1: 9. ,

*) Thorsfc-

fird. S. c. 16. 01. Tr. S. append. t. 27. Eigil S. c.

47. **) Nial. S. s. 125, 14g, 145, 253. Holmve-

ria S. o. 35, 01. Tr. S. 2; 174. Orkeney, S, s» j74»

Wilk. S. s, 77.
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ning i vissa delar af Skandinavien/ serdeles i

Norge. Men det var i denna, såsom i hvarje an*

nan kroppsöfning, ett stort beröm, att hafva bragt

sin konst till någon serdeles höjd eller synner-

lig fullkomlighet. Bland andra namnes en Norr-

man Haering med det beröm: Han var så vig,

att ban klättrade upp for hvarje fjäll f). Men
ingen lär väl härutinnan kunna jemforas med

Konung Olof Tryggvason, bvilken till alla delar

var den störste mästare i alla kroppsöfningar,

mestr idrottamaär, som Norge ägt *). Han kun-

de bestiga klippan Smalserhorn och sätta sin

fiköld på dess spets. En gång, då ban låg med
«in flotta i en hamn under ett kalt, brant berg,

och tvänne af hans sällskap tvistade om hvaran-

dras färdigheter, slogo de vad, hvilkendera skulle

kunna klättra högst upp pä berget. Då de kom-

mit ett stycke upp, vände den ena om och kom
tillbaka med stor nöd; men den andre gick vida-

*e, stadnade likväl slulligen på en fiällspets och

kunde hvarken komma upp eller ned. Konun-

gen uppmuntrade de andra att skynda till -hänt

laddning; men då ingen vågade sig uppför en

*å alldeles kal och brant klippvägg, kastode Kon.

Un&ea af sig kappan, gick sjelf dit upp, tog sin

man under armen och köar. dermed oskadd

t) Gmla c. gi. . *)01. Tr. 6. c. 92.



3^8

fced f). Ett dylikt bergklifvande hade sin nytta,

då man i hast skulle springa upp på borgväg*

gar (escaladera) och i fall af för häftigt mot-

stånd komma lyckligt ned derifrån ff).

f) B a 1 an c er an d e. Konsten att hålla krop-

pen i iemvigt står i en så nära förbindelse med

en del af de förut omtalda och flera kroppsrö-

relser, att dessa redan äro ett stort bevis, huru

flitigt de gamle Skandinaverne öfvat sig deruti*

Dock kunde man mer såsom en serskild Balan*

ceöfning upptaga' den, att pä öppet haf sprin-

ga öfver årorna utom skeppsbord under rodden?

som kallades: at gdnga uthyrdis cptir arum$ en

färdighet, som visst icke kunde vara allmän»

Bland dem, som ägde denna beundransvärda skick-

lighet, nämnas de tvänne Ncrrska Konungarne

Harald GiHe *) och Olof Tryggvason. Mei»

den sistnämndes konst var makalös; ty på sam-

ma gan/r, som han gick rundt omkring sitt krigs-

skepp Ormen, på kanten af årorna, under det

man rodde, lekte han med 3 svärd, handsa.vaJ'1

på en gång, så att ett alltid var i luften, och

Lan alltid tog det under fallet i handtaget **).

Detta blef också af alla ansedt såsom ett hälft

f);OL Tr. S. 2: 265, 266. i fr, s. itf ff) Odd M*
01. Tr. S. c. g. s. 37- Hehus Kr. i! 312. *) Sax<?

14: s. 248, **J 01. Tr. S. c. 92, Ok Jr. 9i

2: 265, 266.

r
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underverk, och då han uppfordrade den för sina

idrotter sa berömde Endrid Illbreid att följa

samma efterdöme, svarade denne: Icke bära Guds

änglar mig i vädret, som Eder.

g) Svärdslek, hanåsaxa^leikr^ var en i

Norden bruklig öfning, hyartiil fordrades myc.

hen händighet. Dén bestod deruti, att man

på en gång lekte rhed 3 små svärd, handsox, -s5*

lunda, att ett alltid var i luften, under det att

man hade ett i hvar hand, och att man, vid upp-
v %

kastandet af det ena, fattade uti det nedfallan-

de, antingen om handkaflen eller vid udden.

Dock har den knappt varit mycket allmän, e-

huru man ser af Edda *), att den var ganska

gammal. Utom Olof Tryggvason, hvilken, så-

som förut är sagdt, tyckes tagit företrädet för

aila andra, namnes ock vid samma tid en Sig.

mund Brestesson från Ferrö och den omtalto

Endrid Illbreid såsom mästare i denna öfning **>

fcägge ansågos också näst Konung Olof Trygg-

vason för de bästa Idrottsmän på sin tid.

h) Bällgpel, Knattleikry Ungdomens be-

kanta tidsfördrif hos så mänga äldre och nyare

folkslag, var det äfven i Norden, De hade fle-

te slag af Bållspelj det som hölls om sommaren
kallades Sopphihr jjj men man tyckte i syn-

*) Daemis. 2. •*) Ol. Tr. S. 2: jtf, 265, 266.

t) Hcraud och Bos. S. c. 3.
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nerliet om att leka bal! pä sjon, när vädret var

klart, och isen glatt, och delta förstod man e-

gentligen med knä 11- eller hnott-lcikr. Lekens

inrättning var denna: Man kastade bållen, kna-

uttr, i vädret med handen och slog den fram

med bSllträdft, knatt-drepill, sopp-drepr, hiatt-tré^

den andre tog den med handen eller slog den

tillbaka med ett eget bllltråd, knatt-gildroni men

Liiruti sökte medspelarne att hindra honom, dels

genom att sMuta honom till sides eller omkull»

dels att slS hållen bort för honom. Lat han häl-

len fara bort eller falla på jorden, måste han

sjelf uppsöka och återhemta honom *). Sällan

slutades leken utan träta, och gick det dervid

stundom si vida, att man måste åtskilja de stri-

dande med magt. Leken var dessutom ganska

hård, då hållen ej var uppstoppad med ull eller

andra mjuka ämnen, utan vanligtvis gjord af

träd. Dikman +) omtalar en svarfvad sten om

lispunds vigt, hvilken blifvit kastad mellan hän'

derna såsom en annan bSU. Vid uppkommande

oenighet mellan de spelande blef den derföre

ofta i den förhittrades hand ett anfallsvapen*

hvarmed man allvarsamt gick löst på sin med-

*) Thorst. Vikl. S. c. 10 och anm. s, 71, 72. t)

Anm. s. 45.
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spelande fiendes skuldra eller panna, sa att den-

ne kom blodig ur leken.

Huru stora älskare våra Förfäder voro af

billspel, ser man, utom af de i Sagorna ofta före-

kommande bållkastningar, äfven deraf, attdelåto

anställa dylika -på tillfrusna sjöar såsom allmän-

na skådespel, ocb bjödo hela angränsande byg-

dens invånare till åskådare *). På Midfiardar

isen på Island höllos stora och kraftiga Knatt-

leikar. Det var vanligt hos Breidvikingarne, att

under de långa vinternätterna, um veturnatta

skreid, hålla knattleikar. DertiH voro leksalar,

hikskalur^ uppbyggde; der vistades män, som

fcommo från aflägsna orter, och suto der halfva

månaden, och skulle hvar sin dag hafva budar-
V en — hudar verdr^ proviant — +). De skipades

tillsammans, som voro jemstarka, leken företogs,

och var detta ett det största nöje. I mera blidt vä-

der och vid nyfallen snö, har snöboll intagit des»

ställe. I sednare tider en goss-lek, har den i

fordna tider kunnat roa gammalt och stadigt

folk flerestädes än i Sverge. Frans I. roade

*ig dermed 1521; äfven sednare eller 1,546 var

det, en hoflek i Frankrike att uppkasta små slott,

Gisle Surh S. c. ifr Vigl. S. c. ii. Eigl. c. Ii.

t) Eyiby^g. S.c. 4a,



som angrepos och försvarades af snöbSllar f)2

Pä samma sätt beskrifver ock Olaus Magnus *)

våra gamla Nordboars nöjen vintertiden och af.

ritar dem sysselsatte med en sådan snöfästnings

anfallande.

i) Brottande, Glyma, fdng, våren af de

gamla Skandinavers högt älskade öfningar. Dess

stora inflytande på att göra kroppen stark och

smidig, och gifva härdighet, mod och ståndaktig*

het, kunde ej annat än förskaffa denna idrott en

utmärkt aktning hos en s§. krigisk nation. Men
den urartade bos dem, liksom hos Greker och

Romare, lill den athletiska öfverdrift, som gick

ut p5 att krossa sin motståndare, antingen af

Våldsamhet och hamdgirighet eller för att roa

en mängd åskSdare. Då dylika öfningar höllos

såsom allmänna skadespel, var midt på banan

uppställd en ofvantiU hvass häll, kallad Fångat
TieUa, mot hvilken de brottande kastade hvar-

andra hufvudstupa eller baklänges och dermed

Krossade bröst eller rygg. De fattade h varan-

dra s§ hård t bm midjan och lifvet, att de bröto

ryggen af hvarandra, hvilket kallades at gänget

eller briota d bak aptr. Ofta kastade desse

kämpande sig på sin mot marken nedtryckta fl-

t) Berch om Tidsfördr. s. 49. *) L. !• «. 25. s,.

1
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ende och qvafde honom på ett satt, som kallades

snara ur hals-Hdöm, äfvensom bita ein d barka$

uti hvilka alla öfningar hvar och en ser miss-

bruket, och voro dylika blott röfvares, vaidsver-

kares och dylika kaxars företag.

Annorledes beskafTadt var det brottande,

hvarmed ungdomen och de stillare medborgarne

roade sig. Detta hade för afsigt alt öfva drop-

pen i styrka och smidighet och profva hvar-

andras styrka, reyna afl, utan att göra hvara*n-

dra skada, ehuruväl en ömsesidig hetta väl nå-

gon gång gjorde, att man kommit att öfverskri-

da lekens vanliga gräns. Till brort-.nde fordra-

des således styrka, knaleik, hvarpå h lrmedelst af-

lades prof f)> °ch säges ingen känt Gretters styr-,

ka, emedan ingen den försökt med brottande,

hann var oglyminn ff).

Man hade mer äa ett sätt att brottas: i. Det

enklaste var lausa-tauk, hvarvid de med händer-

na fattade uti hvarandra (armtag), eller grepo

hvarandra om lifvet (liftag, ryggtag), det bästa

de kunde, och med armarnes kraft sökte få hvar-

andra ur jemvigten.

2. Konstigare var den så kallade re t ta g 1 i-

i) Finbog. Rarm S. c. 46. Svarfd. c. 12. Rom. Grips.

2 - tf)IGret. S. c. 16.
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ma eller fång, hvaruti man, efter en viss me-

thod angrep hvarandra och genom regelmässiga

vändningar och beräknade rörelser, tu ed armar

och ben sökte hasta hvarandra till marken. Här

gällde det mera öfning och vighet än phy-

sisk styrka, och blef segern ofta den svagares

men båttre öfvades lott. Denna öfning skall än-

nu vara i bruk pl vissa ställen på Island.

3. Svip tin gar voro ett slags armbrottande

med ett ganska bårdt kämpande, hvarvid en en-

sam också kunde gå flere till mötes; på detta

sätt fäktade Gretter den Starke mot 2ne per-

soner t)*
1

-
' ' ./

'

1 4. A fl o g *), såsom ett slags brottande och

fäktande både med handgrepp och knytnäfslag,

svarar mera mot Engelsmännens Boxer ande än

det vanliga brottandet.

5. U m b r o t , ett slags brottande, då Jen

kämpande antingen sittande nedtryckte sin an-

fallande medtafiare, såsom Konung Erik i Dan-

mark gjorde**), eller stående kastade sig baklän-

ges och drog derigenom sin medtäflare med sig

till marken, der de modigt omtumlade, hvarvid

den som horn att ligga ofvanpå, ansågs 6egrande :

ett täflingssätt, som äfven varit brukligt hos

t) Grett. S. c. 77. *) Nial. S. c. 37. **) Sa**

JL. i2- $. 224.

1
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Romrarnef). Dylika voro ofta nog allvarsamma

lekar, och tumlades modigt om utför en sluttan»

de höjd, innan den ene kunde hålla den

andra under tig, såsom Halfred Skald och Thor-

] eif den Vise*), JÖkul och Rolleif, och stundom

hade den underlägsne styrka nog att kasta sin

segrare af sig och på hvarjehanda sätt försva-

Man hade ock en mängd konstgrepp att

bringa sin medtäflare ur iemvigten och fälla

honom omkull, hvilka med ett namn kallades

Braugcl.

Uti alla dessa öfningar kom det mest an pa

att st§ fast och bruka fötterna till jemvigtens

bibehållande; hvadan ock den, som häruti var

smidig och stod fast, kallades
. fåtjnhikr^ men

den svage och oskicklige föt-fuinn.

Brottandet, dessa kraftpröfvande och karla-

vulna Törelser, var en af de öfningar, som myc-

ket brukades till nöje och tidsfördrif, sh väl vid

Hofven, som vid ting, bröllopp och andra sam-

qväm, samt hörde äfven till de förnämares upp-

fostran. Konung Sigurd Jorsalafarare låter Kon-

Ung Eisten hora, huru mycket han var honom

fcti denna konst öfverlågsen. Dana Konung E-
ri k Eyegod ägde deruti en sidan färdighet och
6ty rka, att han kunde sitta på jorden och pa

t) Thorl. a. ft. s. 221. *) 01. Tr. S. s: I14.
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cn gång brotias med gtiö de starkaste Tcarlar*

Dylika färdigheter kommo dem ock synnerligen

till godo i krig, på de tider da man ej hade nå-

gra betydliga gevär, som skadade pä afstånd*

utan allt afgjordes genom bandgemäng. Vid det

vanliga lustbrottandet kastade man ej blott af

sig de öfre kläderna utan äfven underkläderna

Bolklacdir, f) för att vara desto lättare och vi-

gare, men dä man brottades mera allvarsamt,

brukade man stundom ett slags värn eller pan.

• sar, som kallades Fdnga-stackr* ff) Ett lustbro t-

Unde på Island beskrifves i Gretters Saga*).

Om våren foro män till Hegranäs ting, och

samlades dit en talrik folkmängd ur alla hära-

derna. Männen suto der öfver bäde mål och

nöjen, gledi$ ty der voro många Gledimenn
i häraden. — Många unga män språkades vid
*

om att vädret var vackert och godt att brottas

och roa sig, skémta térj gingo de så och satt»

sig vid bodarne: Thords söner voro de mest ut-

märkte i brottandet. Aungul var en öfvermodig

menniska, och försvarade han sin plats mot hvar

och en, som anföll, fattade dem i skuldrorna

och slog dem mot marken. Först brottades d©

starkaste, och sedan hvar med annan. Bönder-

f) Gretl. S. c. 77. ff) Kialnlg. S. c. 1.5. Gun. KcL

dugn. S. Vilm. Vidut. S. c. i4« *) c. 77. ,
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na frågade, om ingen vSgadé tagas med bemältd

in-
gen vågade det. Thords söner framträdde, Aun-
gul uppmanade dem, och fick se en man
som han sedan gick emot, som var stor till vexl
ten och sag honom föraktligt i ansigtet. Thor.
hjörn fattade uti mannen och ville rycka fram
honom, men kunde ej röra honom ur slalJet. Då
sade Thorbjörn: si fast har ingen suöit för mig
an i dag; eller hvem är denne mannen? Jag, sva-

rade denne, heter Gest, Aungul sade: Du mat-

te vilja roa dig något, och är du då en god gast

Hastigt, svarade denne, tyckes mig allt då om-
skiftas, och bör jag ej gifva mig i lek med eder,

som äro mig alla okände. Sade dä många, det

han vore gods värd, om han ville roa sig något,

den okande mannen. Han frågade dem, hvad
de ville; de bjödo honom brottas med någon*
Han sade sig väl aflagt att brottas, för en stund
kunde det ändock vara roligt försöka; men när
han alldeles afslog det, anhöllo de än en-
trägnare. Han svarade; om J ästunden det-

ta, måsten J handfasta mig säkerhet till Jifvet,

handsala mér grid, här på tinget och till dess

lag- kommer hem. Reste sig nu alla och
*&4e sig detta gerna vilja. Han lick frid

0ch kastade af sig kufl, mössan, som var fästad
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vid kappan, f) och derpä underkläderna; de

fingo då uti denne gäst se den Gretter Asmnnd-

son, som var andra män så olik uti vext och

styrka, som hlifvit förklarad fredlös, men fått

höra hvad nöjen der gåfvos, begifvit sig till tin-

get och på föibemäldte sätt fått frid, hvaröfver

Aungul VardD bekymrad. Biöierna skulle nu

tagas med Gretter, den ene gick fram, men Gret-

ter stod likväl rak, den andra sprang mot Gret-

ter det hårdaste han förmådde; Gretter rördes

dock ej ur stället, räckte blott ut handen bakom

Thord och fattade honom i böxorna, lyftade upp

foten och kastade honom hufvudstupa, så att

han föll p2 skuldrorna och gjorde ett stort fall*

Då rusade bägge Thords söner fram, och blefvo

då hårda sviptingar med ymsom öfvermagt, dock

hade Gretter alltid en under sig, och foro de

ymsom på knän, och togos så hårdt, att de bief-

vo både blå och blodiga, och tyckte männen

detta vara ett det största nö je — skémtan. När

det var förbi, tackade alla för brottandet; och

var det männens tal, att bägge tillsammans ej vo-

ro starkare än Gretter ensam, ehuru hvardera

hade tvänne mäns styrka; bägge voro jemstarka,

och vek ingendera för den andra.

k) K ra f t k a-f v el, eller kraftpröfning genom

Dragande, drdur. Repdragande, Rei]> m

f) Jemf. Anm. 4 till Gånge Rolfs S. c. g.

v
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drättr, en öfning, hvarvld 2ne personer drogos

om elt rep eller tåg. Deraf voro 2ne siag: a)

det ena kallades att toga hcuink vid einn, och be-

stod deruti, att de, som ville pröfva hvarandras

styrka, med bägge händer höllö uti en ring,

Juans eller haunk, sammanvriden af sega qvistar,

rep eller remmar, skurne af tjocka hudar, och

drogo sä med alla krafter ät livar sin sida, til 1

dess den starkare ryckte ringen ur den sva-

gares hand, hvilket kallades att toga haunk af

einn y eller ock drog sin medläflare med sig, då

segren i bägge händelser var afgiord. Så täfladö

och vann Konung Erik p§ Westmar, att visa,

det han var lika handfast, som munvig!). 1 en

sådan Pärlan hade Norrska Konungen Harald

Hårdrade, enligt t vad han berättade för sina sol-

dater» drömt, att han stod sig väl mot den Dan-

ske Konungen Sven Estridssonj hvaraf lian drog

en god aning om afloppet med det slag, som föl-

jande dagen skulle ståff).

b) Döt andra slaget, som kallades att dra-

ga reipvid einn* hvarvid de kämpande höllo uti

ändarne a ^ ett rep eller hade ett rep i hvarde-

ra handen. Vid en sädan öfning vann Konung'

^Erik Eyegod, sittande, ensam mot 4 starka karlar

på en gäng *). Häraf förstår man utan svårighet

t) Saxo L. 5. s. 73. tt) Jemf. Thoiiac a. st. $, 213.

*) S»x© Gr. L. 12. 8. 224,

1
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egentliga meningen af ordspråket: Vandt er vit

Tamann reip au dfaga
y
d. ä. svart att drajga

rep nre d den starke..

2) Skinndragande, sklnndruttr, en öfning,

hvilken, enligt Kiartans uppgift, var den enda*

som brukades vid Konung Olofs hof f), och jäm-

te bållspel utgjorde ett stort nöje på Islandff^

lamt äfven nyttjades af Jotarne ftt)«

1) Simmande, Sundfaeri. Man öfvade sig

icke blott att helt enkelt simma, utan med lika

flit att kunna simma längt, utan att tröttas, samt

i att dyka under vattnet*). Det förra kallades

läng sund, det sednare käft kaf-sund, att kaja»

Man läser om dem, som kunnat simma hela mi-

len, ofta helt beväpnade och stundom med sia

följeslagare på skuldrorna**). Den färdighet, mån-

gen hade förvärfvat uti bägge slagen, har gifvit

SagotäWarne anledning att berätta om personer^

livilka liksom en annan Froteus kunde omskapa

sig i alla djurs
.
skepnader och lefva i sjön lik-

som på landet.

Den ära, man satte uti att utmärka sig i den-

na öfning, gaf anledning till beständiga täfliugaf

t) Laxdae/. S. c. 48. tt) Isfyrd. 5. c. 37-

ift) Wilh. Siods S. c. 28. *) Greth S. c. 53. ^
Thorst. Viks. S. c. 24. Rolf Kr. S. c. 5, **) 01.

Tr. S. Append. s. 28, 01. Tr, S. c. 163. 249?

Gretl. 5. c. go.

/



mellan Simmare antingen atb pröfVa hvarandras

Biyrka-eller ock att roa en krets a£ åskådare

och åskådarinnor. Då Örvar Odd med »Ina cam-

tater slog vad och gjorde simmeprof^ höll Kon-

ungadottern ringarna, som de bägge täflande par*

tierne sfitt opp i vad, och Konungen, hos hvil-

ken det skedde, lät blåsa ut i borgeu, så att alla

gingo att se pä deras lek, hvilken också var gan-

ska stark och häftig. Vid en sådan kamp aftog

man vanligen kläderna, dock behöll nian dem

t)fta på sig och stundom äfven hela rustningen*

Man öfverenskom,. antingen täflingen skulJe ske

i att s ihi ma eller dyka. I första händelsen

Vann den, som tillryggaJagt längsta stycket på
kortaste tiden; i sednare den, sorn kunde längs t

faålla sig under vattnet. Ofta nog hände det>

fttt man i och under vattnet kämpade, och det

gatvska häftigt, så att den starkare förde sinmedtäf-

lare ned i botten, eller höll honom så länge

Nedtryckt under vattnet, att han nästan var

"qväfd ocb intet mera förmådde. Detta kallades

a, hällda i kaH eller halda nian.

Stundom måste den segrande se till, huru han
kunde fä den utmattade öfvervunne i land f).

£>en som ägde en stor färdighet i att dyka och

*änge uthärda under vattnet, kallades Kafsyndir,

t) 01. Tr. S. s: 263.
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i

liksom en god simmare i allmänhet kallades «Sytt*

eller Sundmadr»

in) Ridande, R«'d. Till lands var detta,, I

som bekant är, vanligaste sättet att färdas; men i

1
de äldre tider, då man ännu icke nyttjade ryt-

teri, synes ridande ej varit upphöjdt till en konst I

eller egentlig öfning här i Norden. Man lät sig

till en början nöja med den enkla färdigheten att

styra hästen och sitta fast under hvarje rörelse,

Att rida kapp, kappi-eid, var väl också den enda
'

täflan, som ägde rum mellan de ridande. Men
j

längre fram far man se, att det blef ett serskildfc
,

nöje och en nödvändig öfning att kunna rjda. J

2) Krigiska Lekar eller Vapen-
öfningar.

Dessa öfningar kallades tillsammanstagnö -

Vapn-fimi, och den, som deruti utmärkte sig»

vapn-Jimr, vigi 1

, och vapna-madr. Dessa voro, ef"

ter den .tidens krigskonst, Hand sk o t, inne* !

fattande sten- och spiutkastning
, Bogaskot

och skilming, hvartill äfven lägges den .krigi-

ska lustbarheten, Torn ers p el et.
|

a) Stenkastning och Slungande ^ar'

s

efter den tidens krigssätt en vigtig öfning. An

kastade man vapenstenen, steiti^ vapn-stein, flettu* ;

grzot, som ej alltid var småsten, med blotta baö*

den. Deruti äro Konung Erik i Danmark oeh

y. -. >. jhs * -"^Saiufl

1 ^
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Sturle anmärkte s&Yom serdeles kunnigef)$ och

betjente sig utom andra Hiearand och Vilmund

deraf i strid. An hastades stenen med slunga,

6om var mera brukligt. Af flera slags slungorjt)

voro stafslånga och i synnerhet handslunga
de vanligaste. Med denna öfvade man sig att

hasta bSde långt och tätt, beint, och användes den

med nytta i krig, serdeles i sjöslag. Stenkasta-

res flygelleder omtalas i Konung Hadings bär fftV
Slungkastarne stodo i sista ledet i Konung Rings

på Bråvallahed uppställda slagordning. Bu An-

dridsson hade såsom yngling med sin slunga en*

sam försvarat sig mot flere personers anfall +
).

Konungaspegeln anbefaller- bägge öfningarne,

och har historien nog exempel af dem* sorti

bragt konsten till sin fullkomligbet» Armstyrka

var erforderlig till dylika stenkastningar, da man

Sfven kastade ined flere stenar. Betydliga stenat

fcunde dock ej med blotta armstyrkan kastas på

något afstånd, utan användes då några grofva

machiner, kallade Blidor, Valsluungva och

Matiga (Lat. Mangana}. Viikina Sagan omtalar

Nordiska folkslagens stenkastande såsom ett betyd.

i) Saxo L. 12. s. 224. Stuilunga S. 5*. 17. Vilmatt

Vidut. S. hos Thorlac. tt) Spec. Beg. s. 380.

Thestrups Krigs Armat. S. 57- ttt)'Saxo L. l.

17* L» 8. 8- i45» *) Kialnea. S. c. 3.

1
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ligt, kraftfullt och verksamt medel 1 fält och viå

fästningar.

b) Sp j u 1 k as ta n cTe innefattades jemte sten-

kastning ocli slungande under namnet bandskott,

Man öfvade sig att Ilasta dessa spjut, som ock

kallas flctti-skeptur, både långt, visst och med ef-

tertryck; till mål, skottein, plägade uppresas en

stäng eller dylikt, för de ' kampandes försöfc.

Att taga fiendens spjut i flygten, taha spiot d

loptiy 'att kasta lika färdigt med bägge händer,

och att kasta med två spjut på en gång, vortf

färdigheter, man var van att se hos de mera

konsterfame. Konungarne Olof Tryggvason,

Olof den Helige, Erik Eyegod pch många an-

dra kunna nämnas såsom mästare i denna konst.

c) Målskjutning, eller, som det eliest

kallas, bogskjutning', boga-skot, oj'-skot, armhrys*

tisskeytU efter som bogen var i äldsta tiderna en*

da akoltgeväret. Man hade deraf åtskilliga slagi

såsom hamlboge, handbogu ISsboge, läsbogi, med

Lis eller fjädrar, hornboge, stålbåge, armbost, am*

iriistf m. fl. hvaraf några bättre passade till sjöss

och andra för folket. Med dylika öfvade man
sig flitigt i skjutande, och gåfvos ordentliga

skyttabanor eller en sa kallad sk ottbacfce?

efter de voro vanligtvis under en backe: dit sam"

]ade man sig till en dylik Öfning, som kalla"

des fara i skotlackct^ gdfiga med boga sin i sket*



hacka. Här uppsatte man dä ett mål, en med

concentriska cirklar försedd skifva, sköt-sponn

eller något dylikt, ofta i form af en fogel*). Den
så kallade Knutsdufvan, nu varande tecknet för

Knutlaget i Skåne, som i fordna tider varit upp-

rest pä en stäng, hvarpå målskjutning ända in

i sednare tider hlifvit anställd och segervinnaren

med heder mottagen, torde leda sitt ursprung

från en dylik målskjutningsöfning.

På Adelsåsen i Vestergöthland var vid Skak-

testen ett dylikt syftemål for Konung Stenkilg

och hans HoFmaas målskjutning. På ett visst

afständ, skot-mal, från målet sköt man i äldre ti-

derna med stumpar af träd, formade till likhet

med pilar, kallade B a ck a - k o 1 f v a r. Den
som utmärkte sig i ett sådant skjutande, sades

hunna vcl d boga, vera bein-skeytinn, haefmn, godr

hogmaär, hog-stérkrs Alla betydande män satte

en ära uti att utmärka sig i denna för krigaren

nödiga öfning, och man fordrade denna skick-

lighet af en hvar, som haft god uppfostran, och

får denna idrott namn af Hö fd in g li g idrott

Oc nytsamligj). Konung Olof Tryggvason var

^ti denna såsom uti alla andra öfningar sina

6amtidas mästare. Han ställde ett barn med en

*) 01. Magn. a. st. L. 15. c. 1. och 6. f) Sig,

Jorsf. S. c. 24. Spec. Reg. s. 590, 408»
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bricka pä hufvudet till mil, och utan att skada

"barnet, nedsköt densamma, hvilket den eljest

skicklige Endreid ej vågade göra efterf).

Men dessa öfningar gingo ej blott ut på att

träffa, visst, nian ock att skjuta långt och med

eftertryck'. Denna sista skicklighet fordrada

* synnerhet goda kroppskrafter. Den, som

häruti ägde någon utmärkt förtjenst, kalla-

des hårdskjuten, harchkeytinn, I ett fäJtlag kom

det mycket härpå ann; ty här gällde det ej blott

att sigta visst, utan ock att genomborra sköld

och pansar. I det bekanta Bråvallaslaget vax

det i synnerhet bogskyttarne , som afgjorde

Utgången ff).

Einar Thambaskelfver öfvergick ock häruti al»

la andra sS fullkomligt, att han med en slö lust-

pil, baokakolfy kunde genomskjuta en oxhud, .

*om sväfvade fritt, utan att på något sätt vara

spänd+H). Jomsvikingarne och Telemarksboarne

voro, i detta afseende betraktade, de utmärktaste

skyttar *).

d) Fäktning, Shihning. Denna innefattade

flere med hvarandra förbundna öfningar; huru

inan maå svärd, yxa och lans skulle afväria slagi

f) 01. Tr. S, 2: 264. Jemför om Palnatoke Los Saxa

L. xo. s. 134. ff) Saxo L. £. s. 146. ftt) .

Tr. s. c. r22. *) Saxo a. st, 01. H. S. c. 20 Suh*08

Hist. af Dmk. 1: 513,

$

1
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glötar eller skott; huru man skulle strida under

sior sköld eller liten handsköld, med ett ord: de

vigtigaste delar af angrepps- och försvarskonsten

efter den tidens hrigssätt hörde derunder. I

dessa öfningar fick väl ingen vara okunnig, heldst

hvar och en var född soldat f); men de förnä-

mares och bättre uppfostrades sak blef att

deruti söka vinna större fullkomlighet an andra»

För att desto mera utveckla krafterna, gjorde

man det till en regel att lära vapenöfningar med

tung rustning ff). Man tyckes ock fäktat mera

med hugg än med stick eller stötar, och i syn-

nerhet värderades att hunna svinga hurtigt och.

kraftfullt sitt svärd ftt)« Man vande sig

att behandla vapen lika färdigt med bada händer;

en Öfning, som Speculiim Regale anbefaller sin

Hofman. Äfven dessa öfningar voro ibland de

sysselsättningar, hvarmed man vid Konungars

hof roade sig *% ej blott t Hofmännens utan äf-

ven i Hoffruntimrets närvaro **).

c) Tornering, litreid, Irurtreii* tornimen-

te. Äfven, gamla och hedniska tidhvarfvet teck-

nande Sagor anföra väl berättelser om tornerin- '

gar, som blifvit anställda i Norden; men vid

tj Hels. L. Tlnngm, B. 14. ff) Spec. Reg. s. 374 •

ttt) Nial. S* c. 19. *) Nial. S. c. 31, **) 01-

Tr. S.>:,262. 265/

i
1
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granskningen af dessa uppgifter hafva forn For-

skare funnit dessa berättelser om våra förfäders

burtreid antingen diktade, hemtade från utland-

uingars bruk, eller och teckningarne låntag-

3ie af yerkligheter, som afven i Norden ägt rum,

dock ej förr än efter Christendomsns införande,

Lvarvid si mänga fremmande bruk och seder in-

Jcommo. Det var näml. först genom Nordboar-

nes eröfringar i England och Frankrike, samt

deras resor till sydliga Europa, som. de blifvit be-

kanta med de högtidliga Riddarespelen och Rid-

äarefesterna, hvilka i synnerhet från medlet af

ute seclet gjorde ett så stort uppseende öfver

allt; och ifrån dessa tåg, som smaken för mera

lysande krigiska eller ridderliga Öfnin£ar, Rid-

flar a 8 k ap a r och Kurteisi (C&urtoisies) hem-

fördes,roch man i Norden fick seTorneringar, Men
från denna tiden blefvo ock alla dertilf hörande

ofningar ett studium för unga Ädlingar. Ibland alla

adeliga öfningar hlef det den första att försöka

sin lycka med spärridande eller rännadus t,

Torneringarne utträngde nu de gamla lekarne

vid hoffester, och hlef det ridderligare att med

hvarandra vaga duslen och bryta lansar till hästf},

än att afgöra trätan med holmgunga eller

onvigi. Idrotternas antal blef sålunda för-

|) Vilm. Vidur, S, e, 22, hos Thorlac*
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o^t f)i språket riktadtmed en ny terminologie och

hof-ceremonielet likaledes med en ny artikelff)-

med ett ord: Torneringarne blefvo de mest ly-

sande och högtidliga lustbarheter, den första

och högsta ridderliga öfning och en sysselsätt-

ning, som både utmärkte och hedrade en A-
delsman.

Under Medeltiden voro regelbundna Torner-
spel i Norden mycket ÖJ&iga- de finnas dock all-

drig blifvit uppförde på Island. J Sverge h un -

no de ej komma i fullkomligt bruk förr "än i

i i5de århundradet. Man utmanade hvarandra

pa stoltz kraptug rijdan och häftiga fäkt-

ningar; Riddare och Svenner höllo sins iméllan

sin lek med dyst, så stängerna gingo sönder,

hjelmarne fingo mången stöt, flög om dem eld,

som af ett tönder, och kastades mången kraf-

tig Riddare till markenfff). Derföre vågade

s\g ej heller någon fram, som ej kände sig nog

skicklig och väl beriden, att han dervid kunde

inlägga ära. Konung Erik Läspe, som var oan-

senlig till växt och svag dessutom till helsa och

krafter, vågade derföre ej inlåta sig i dessa hals-

brytande öfningar. De hade dock redan vun-

i)it det anseende, att denne Konung, med alla

f) Sturl. St. S. 2. Halfd. Brnnafostr. S. c. 16, ft) Spec.

Réff. s. 371, följ. fff) Rimkr. s. 49, 50».
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aina berömliga egenskaper, blott för det ban ej

kunde visa sin styrka och fäi di gliet JTornerspel,

kunde med Torney ej mycket umga, ej

heller kunde undgå folkets förakt. Under föl-

jande Folkunga Hegenterna blefvo dessa lustbåt

heter sa mycket mer öfvade, och uppfördes då

Torneringarne serdeles högtidligt och kostbartf),

i synnerhet vid HofTester, Kröningar, Biläger

och a-ndra högtidliga tillfällen, samt åtföljdes af

Riddareslag. Torneringar fortforo vät" äfven i

Kon. Gustaf I:s tid, men begynte snart derpå

att afstadna, då med detsamma infördes en min-

dre farlig öfning Ringrännande, som mycket,

brukades af Kon, Gustaf II. Adolph, ffj

IVIed dessa och dylika öfningar, som full*

komligen motsvarade deras allvarsamma syssel-

sättningar, tillbragte de gamle sina lediga stun-

der. Allt andades den mest möjliga förhöjning

af själs och kropps förmögenheter, o^ph följden

hl ef, att Skandinaviska slägten var, som Jean

Paul så träffande uttrycker sig, en ekskog i stor-

men. Sundhet lifvade hans kropp, kraften höj'

de bans arm, och modet eldade hans bröst. En-

dast sådana menniskor kunde såsom en Ragna c

sjunga sitt Bjarkamal i ormgropen, eller såsom

Havard ännu kämpa pa knä, då han förlorat

bägge benen.

•j^Rimkr. p5 fl. st. •

ff) Berch a. st\

I
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Man anklagar detta tidehvarfs menniskor för

råhet och vildhet^ vi kunna medgifva, att de

voro vilda, som de fjällar de bebodde, meri ock*

8a voro de starka, som dessa — och säkert skul-

le det ej skada vår närvarande upplysning, om
dess så högt utropade vishet kunde påfinna ett

medel att åter framkalla ur högarna en del af

den kraft, som begrafdes med Skandiens gamla

Kämpar, och låta den genomströmma Svearnes

arm och hjerta, Så länge menskligheten ej har

hunnit till det mål, hvarthän den synbart sträf-

var, att kraft och vishet, kunskapsdrift och verk-

samhetsbegär måtte sammansmälta till en skön

harmonie, si länge böra vi tala med aktning om

hvart och ett utmärkt tidehvarf, äfven om det

ensidigt skulle utbildat någon af dessa mensh-

liga krafter..

Men återvändom till Förfädrens idrotter. —
Det var naturligt, att de vid Hofven, hvilka

kunde anses såsom förebilder af det högsta, ett

folk förmår att frambringa, skulle mest utbildas

och visa sig i sin största mångfalldighet, och de

således vara en trogen tafla af tidebvarfvets lyn-

ne och seder.

Ett annat tidehvarf inbröt; från Södern inflyt-

tade en ny Religion med dess Kiddareanda. Den-
# - **** r" "*

"

na hade naturligtvis ett betydligt inflytande på de

bögre folkklassernas nöjen. De förfinades och
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må hända förädlades. De fordna kämparnes brot-

tande, fäktande, m. m. utbildade sig nu till prakt-

fulla Tornerspel, hvaraf man bar flere exempel

vid Folkungarnes hof, vid beskrifningarne uti

.Rimkrönikan öfver höo tidli«lietema vid Clara

klosters grundläggning, vid K. Birgers bröllopp,

m. fl. Der var dyst ocb babord, dans, lek och

fager ord ocb glädje, ehvart man sig vände. Såsom

cn följd af den aktning ocb det inflytande på sam-

manlefnadens nöjen, qvinnokönet vunnit i detta

nya tidebvarf, torde man kunna anföra den för-

ändring, hvarigenom de gamla vitterlekarne för-

vandlades till lintliga Pantlekar. lledan vid

Kon. Birgers Bröllopp i Stockbolm anställde man

dylika, och löste de lekande sin pant med kla-

de af baldakin och blyant.

Sa praktfulla an dessa nöjen voro, så skul-

le vår tid kan bända dervid sakna den smak

ocb delicatesse, som den så uteslutande hyllar.

Det var Konung Gustaf I:stes tidehvarf förbe-

hållet att häruti, liksom uti annat, göra en om-

skapning. K. Gustaf I. var sjelf älskare och

fcännare af musik ocb dans, ocb bans söner ärf-

de hans smak i detta afseendr; men det var e-

gentligen i Kon. Gustaf II Adolphs och Drottn.

CiinisriKAs tidehvarf som dessa nöjen bragtes

till en slags fullkomlighet. Stjernbjelms Sång-

mö bar förevigat de nöjen, s«m vankades vid.

Drottn. Christinas Hof. De balletter, han pä



hennes befallning sammanskfef, gäfvo Svenskarv

ne det första begreppet om en förädlad Thea ter*

Sådana voro den stora verldens nöjen undec
dessa tider. De gladde det uppvexande sliigtefcs

första dagar* vande dem vid mildare seder, vid

artighet i umgänget och förberedde den smak

för själens sysselsättning och en högre cultur å

som utmärker de sista liegenternas tidehvarf.

Men ju mer stora verldens nöjen vunno i smak

och prakt, desto mer blefvo de olika Förfäder*

nas, hvilka endast stadnade qvar hos allmänhj.

ten. Trogen sin urgamla Nordiska anda, bibe.

höll denna ätinu de våldsammare hroppsöfningar-

ne och de otvungna Lekar, som skänkt så mån-
ga glada stunder St dem och deras förfäder.

Ännu bibehålla vissa serdeles högtidliga sam-

lingsplatsar eller lekvallar minnen af der for-

dom anställda kämpalekar och vapenöfningar,

Dylika uppgifvas *) hafva blifvit b §11ne på Rö-
rabacke i Uppland, vid Le k näs lund och

Dans högarne i Dalarne^ vid JLekaryd i

Småland och, L e k ås a i Vestergötland; Adels-
åsen i Vestergötland , Riddaregrafven pa

Bolmsö och Rydaholm i Småland m. fl. Vid

Killanketo, på Svenska Hedendans, ea

lund vid Tursunperä i Finland f), hålla Wirmo

*) Prof, Sjöborgs Nomenkl. s. 191. f) Åbo Tidn*

2785 • 41. följ-
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och Nausisboarne ännu sina gymnastiska käm.

palekar efter gamla viset. En vacker slätt i

ALdskoga socken på Gottland, kallad Gurum,
har på samma sält varit ända från hedendomen

en sammelplats för dylika lekar; men serdeles

högtidliga äro de täflingar, som Gottländningar-

ne anställa vid Katlu ndes f), en annan dv-

lik gymnastisk bana och lekvall, dit både 'äldre

och yngre hvar för sig samlas alla vackra beige-

dagseftermiddagar om sommaren att leka och

kämpa. Ungdomen taffär och kampar socknevis

mot hvarandra, ocb måste den tappande bestå

välfaanaden. Vid hemkomsten är hvar ocb en

nyfiken att veta, hvem den raske varit, som seg-

rat. Man är ock så nogräknad, det ingen öfver en

viss filder (20 -år) får deltaga uti dessa öfningar,

att de kämpande genom utdrag ur kyrkoboken

måste bestyrka sin ålder. *)

Hvem har ej sett eller åtminstone hört ta-

las om vår Svenska allmoges glädje midsommars-

natten, dess Majstänger, dess slocteröl och mera

sådant? Dock bar ingen fest med mera högtid-

lighet bl.ifvit firad än Julen. Denna uråldriga

högtid, som ras bända redan före Asarnes lid

t) Sjelfva ställets namn synes ock af dessa glada ök-

ningar hafva sin härledning; ty kdtr betyder gW»
munter, lustig. *) Hilfelings Gotth R©**

i Handskr. hes Öfv. Int. och Rkld. P. Th.asi.
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här firad, adopterades och helgades af den in-

komna Christna Läran, och hvars annalkande än-

nu gläder så mången af vår ungdom i det gamla

Svithiod. Den, som vill se ett, ehuru matt, 3.

tersken af våra Förfäders lefnad och idrott-öf-

ningar, måste, i synnerhet då Julen kommer, för-

saka den förfinade verldens baler och specta-

cler — Han måste skynda till landsbygden och

blanda sig med den glada ungdomen, skåda de-

ras Ringdansar och de så mångfalldiga Lekar,

som anställas i Julhalmen.

Då det af erfarenheten ar tekant och må

anses som en följd af tingens natur, att lifvet

liksom aftrycker sig uti en Nations nöjen, och
• - *

att således nationalcharakterens finaste drag

och egenheter i synnerhet yttra sig i det sätt,

h varpå en nation söker fröjda sig öfver sin till-

varelse, sa lönar det väl mödan att skänka några

stunder åt undersökningen af dessa forntidens

lemningar inom vart, Fosterland. *) Genom en

sådan kännedom torde vi pä visst sätt kunna i-

*) Det måste blifva en fagnande underrättelse för

hvarje älskare af fosterländsk literatur, att vi af

en utmärkt, redan hos allmänheten bekant for-

skare i "denna väg hafva att vänta en Samling af

Folk-Lekai och Tolk-Sagor, framställande det epi-

slc a
} såsom FolkVisorna det lyriska, grundämnet af

folk-poesien.
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identifiera oss med den nation, hvars suner v! ärOj

hvars språk vi tala, och hvars bruk, till grund^

vi än lämpa oss efter. Men da detta öfverslcri*

der de gränsor, man antagit för dessa antecknin-

gar, torde det dock ej vara ur vägen att här u£

en mindre allmän afhandling *) bifoga en JFör*

teckning på några Lekar, som torde varit myc*

het gamla uti vårt land, och som torde kunna

anses för närmare eller fjermare modificatloner

af förut nämnda eller dylika sällskapslekar.

Juleklubben; Stå pa stubben,

Draga gränja; Torka malt£

Meta lakar; SkifLa makar;

Spänna kråka; Väga salt;

Bära vatten; Nappa katter;

Läna eld; och Springa ra;

Tämja stutar; Märka trutar;
t

Sätta rofvor; Sta i sa*

Treka gylta; Gå på stylta;

Mussla sko; och Mjölka björn*

Leda' upp dockor; Slagta bockarj

Bara hjul; och Gä på störn;

Marcus daska; Lussi laska;

*) CancR. Ihrei Diss. de Superstitt. c Gentilismo

adhuc sesiJuis, s. 2.2, följ.



Hälla räf- och gise-lek;

Bräcka murar; Vattna tjurar;

Hoppa krysse; Nappa stek.

$krå'ma Danskar; Draga handskar;

Smida rart; och Stänga vägg;

Sta på Hufvu; GI i grufva;

Sticka skomaVn; Gömma äggj

Dra till tingen; Gömma ringen;

Köpa fisk och Svälta Räf;

^Ta upp fyrkar; Spana Kyrkor;

Draga kalle ; Sälja vaX

Dyka slantar; Kasta vantar;

Cislas harnsöl; Klappa brud;
i

Brudekransen; Biornedansen;

Göra hvispar; Klappa fru;

5Pip, rap, tall; Sörja Mali;

Skruhba kärring; och Flå k*tt$

Skjuta ruggor; Skapa styggor;

Tända ljuset; Söka skatt.

Julerofvan; Helsa Påfven;

Friare på styltor tre;

Spisen flytta; Kullerbytta;

Blås ut ljuset; Klyfva ved;

Kurra gömsen; Pipla hönsen;

Hammarsmeden; Storma skans;

De la lotter; Gifta Dotter;

Bläcka sko; och Ro till lands.
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Af samma beskaffenhet synas äfven följande af

Translatorn Gudmund Olofson upptecknade Isländ-

ska Lekar varit: Draga mollda; Hringbrot (s. 295.)

Kraifus blinda, eda Skolla leikr (Blindbock)^

Gréniekaupj Stika legg; Hindarleikr (hiök och

DafvaV. 5 Thorbilldar leikr; Thingalps eda Fin-

gal ps leikr; Ké 11 ingår leikr; Fransis leik.< - Kalls og

KéHin^ar leikr; Vikevake dam (s. 294.}; Hestreid;

Haa-Thora; Skrijpilldi; Skiallmeyar; Hiortreid;

Plocka sparat; Rifva lepp ur svelli; Reisa hor-

gemline;; Vefia bnrpur; Streypa klucknr; Strey-

pa d.isa; Handalaup (s); Standa a höfdi; Ssekia

sko eda vetlin^ sinn; Brekans leiknrinn; Ad kis-

sa å fotinn ii PiJanumj Kissa Köngsdotter$ Gijgs,

Geigsleikr eda Bruar leikr (Pluttu mig yfir brit,

Iru Ireida étc.)j Sveina uppkast; Jarna rijmbu;

Fret lyckia.



Tillägg) till sidan 298 sista raden,

af ett ställe i lV/scr.
y
som sättaren

öfverlioppat, och som ej förrän

efter tryckningen blifvit

anmärkt.

c) Brädspel har äfven i Norden rarit en
länge händ sak. Sjelfva Brädet, Tafffl, Tafa
eller TabU var ofta ganska, dyrbart, till och
med af guld, räknades bland kostbara arf-

vegods och ansågs värdigt att pryda Gudar-
nes tempel *). Det var en sådan dyrgrip, Bolf
Nefia med förlust af lifvet sökte bemägtiga sig i

Biarmalands tempel, och bnfva sådana i sednare
tider blifvit uppgrafne ur ätthögar i Nordostli-
ga Ryssland synes det ock ej varit endast
i Medeltidens Romanzer, som Jungfrun lekte
g u 1 d ta ffel.

1. Schack. Med Ta ffel, Tafa , som ock
betecknar allt slags spel på bräde, Skaft-taf-
fel, Skapt. tafleJ, S k a c kr raffel, förändrade
namn af Schack och Ta ffel, och Hella-
t afl, så vida denned betecknas blott olika

slags bräde, förstås vanligen något slags spel»

sorn spelats med ljusare och mörkare brickor*

och liknat Schackspelet, hvarvid Konungsbric*
kan var af stor betydenhet. Att vid ett sådant
spel kunna ställa brickorna på rutorna i rodf d»

a. i rad, leder, ordning till strids, fordrades äfven
i förd na tider både öfning cch djupsinnighat,

och kunde den klyftige Spelaren snart ställa ett

illa stående spel tW rätta, Irggia rad til tafls*

hvarföre Sigurd och Wilhelm Svekfull ibland
andra idrotter äfven räkna sig denna skicklighet
*iU godo f)- Ulf Jarl roade Konung Knut £

Danmark med Skack-taffel ft3> och var Svenska

*3 Sigils och Asm. S. c. 8, 9. Sturl. St. S. c. 17.
**} Strahlenberg Nordostl. Eur. und Asien s. 356*.

t) Vols. S. c. 22. Gänga Rolfs S, c» 17. it) 01. H.
S. c. 162, 163.

i



Drottningen Sophia, Konung; Waldemars Ge-
mål, mycket road af denna öfning.f) Man tror sig;
afven ibland figurerne på det i Danmark funna
rvklbara Guldhornet se 2ne personer, som sitta
och spela bräde Isländarrie äro ännu i sednare
tider nämnde såsom flitige Schack spelare *).

2. Tärningspel har ock varit länge be-
Jkant i Norden. Gatan nfver tärningen **) visar,
att mången dermed afven i äldre tider förstörde
sin egendom, och de 3 Nordiska Konungarnes
tärningskast om Hisingen visar; att tärningarne vo-
ro si tecknade, som 1 våra tider, att man bru-
kade göra afseende på högsta kastet, och att man
Kastade så allvarsamt, att tärningarne klyfdes***).
De synas äfven blifvit brukade vid

3. Brädspelet uti Hnefa-tafl ellpr
KanrltafTel, der brickorna föllo vapenlösa om
tanden och slogo h varandra, samt uti Wartaf-
f el faf Werfen, kasta), d§ brickornas ställning
bestämdes af tärningens fall. När Konung Elias
sändebud ftån England kommo att boda Ragnar
jLodbroks söner deras Faders ofärd, suto 2ne af
dem och spelade Hnefa tafl, eller brädspel med
tärningar f\ För sednare tider visar oss åtmin-
stone Olaus Magnus ft) ibland sina ritningar en
friar»» med sitt glas och sin flicka, som under-
par sitt friare prof vid ett öppet brädspel, likt

det, som nu spelas med tärningar; och nämnas
der brädspel, kort och Schackspel ibland saker,

livarpå en Friares tglamod och foglighet eller i

svnnerhet öl- nch spel-sinne säkrast pröfvades:
ert prof, bvarpå man den tiden efter samme
Författares vitsord gjort stort afseende.

%

f) Rimjcr. s. *5Q« *) Anderss. Nachr. von Tsl. s«

1.55g. **} ITcrv. S, c. 15. ***) Ol. H. S. c. 97-

Ragn. Lodbr. S. c. ij. Torf. II. N- it 499.

ft) A. st. e. i2.


